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RESUMO 

O mundo não é feito de forças separadas. Torna-se impossível montar fragmentos de 

um espelho quebrado para se enxergar o reflexo verdadeiro. Em cada pedaço a imagem 

é reproduzida holograficamente, no seu todo. Isto pode explicar a verdade que o 

subsistema traz do seu sistema. Tendo sido constatado o crescimento das empresas, ao 

atuarem juntas, em espaços geográficos demarcados e definidos, buscou-se 

compreender como se desenvolvem as redes de empresa. A cultura organizacional, a 

aprendizagem organizacional, o intraempreendedorismo e a responsabilidade social 

falam das dinâmicas, onde estão envolvidos elementos em interação, deixando valores e 

crenças, mediados por experiências uns nos outros, aprendendo em conjunto quais as 

melhores respostas para os desafios surgentes. 

Nesta investigação, procurou-se dar um contributo para melhor entendimento sobre a 

questão se existe no desenvolvimento das redes de empresas aspectos da Aprendizagem 

Organizacional, da Cultura Organizacional o Intraempreendedorismo e da 

Responsabilidade Social Empresarial em duas empresas de dois países. Assim, o 

objetivo geral do trabalho foi investigado em dois Estados diferentes com existência de 

redes de empresas, apresentando como escopo de investigação as dimensões 

mencionadas. A Delta Cafés, em Portugal, e a 3corações, no Brasil, foram campos de 

estudo de investigação e tema deste trabalho. Na análise de dados, recolhidos de 

entrevistas e questionários aplicados a uma amostra de 388 pessoas, sendo 41 gestores e 

347 funcionários, recorreu-se à análise de conteúdo e à modelação de equações 

estruturais. 

Os resultados deste estudo mostraram que: i) a cultura organizacional influencia a 

aprendizagem organizacional; ii) a cultura organizacional influencia de forma indireta o 

intraempreendedorismo; iii)  a aprendizagem organizacional influencia diretamente o 

intraempreendedorismo. É o principal elo entre o desenvolvimento de redes de 

empresas, com a ideias da Teoria Geral dos Sistemas; iv) a cultura organizacional 

influencia o intraemperendedorismo mediada pela aprendizagem organizacional; v) o 

intraempreendedorismo em nenhuma das duas empresas alcançou maturidade suficiente 

para despertar a intenção dos sujeitos da pesquisa em desenvolver empreendimentos 

novos ou spin-offs que permitissem que se tornassem parceiros dentro de um 

conglomerado da rede da empresa-matriz.  

Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional. Cultura Organizacional. Redes de 

Empresas. Intraempreendedorismo. Responsabilidade Social. Teoria Geral dos 

Sistemas. 





 

 





 

 

ABSTRACT 

The world is not made up of separate forces. It becomes impossible to assemble 

fragments of a broken mirror to see the true reflection. In each piece the image is 

holographically reproduced in whole. This may explain the fact that the subsystem 

brings from its system. Having been established growth companies, by acting together 

in demarcated and defined geographic areas, it sought to understand how to develop 

enterprise networks. The organizational culture, organizational learning, 

intrapreneurship and social responsibility speak of the dynamics, which are involved 

interacting elements, leaving values and beliefs, mediated by experiences each other, 

learning together what the best answers to the insurgents challenges.  

In this investigation, it sought to make a contribution to better understanding of the 

question if whether there is in the development of business networks aspects of 

Organizational Learning, Organizational Culture, Intrapreneurship and Corporate Social 

Responsibility, in two companies from different countries. Delta Cafés, in Portugal, and 

3Corações, in Brazil, were  fields of study for research and analysis of this work. In the 

analysis of data, collected through interviews and questionnaires administered to a 

sample of 388 people between managers (41) and employees (347), appealed to content 

analysis and structural equation modeling . 

The results of this study showed that: i) organizational culture influences organizational 

learning; ii) organizational culture influences indirectly the intrapreneurship; iii) 

organizational learning directly influence the intrapreneurship. It is the main link 

between the development of business networks, with the ideas of General Systems 

Theory; iv) organizational culture influences the intrapreneurship mediated by 

organizational learning; and v) intrapreneurship, in neither company, has achieved 

enough maturity to arouse the intention of the research subjects in developing new 

ventures or spin- offs that would allow them to become partners within a conglomerate 

company headquarters network.  

Key words: Organizational Learning. Organizational Culture. Enterprise Networks. 

Intrapreneurship. Social Responsibility. General Systems Theory. 
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Capítulo 1 – DA PROBLEMÁTICA DO ESTUDO AOS 

OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

1.1 Introdução 

Formar parcerias, entrever novos processos de reorganização e estudar princípios que 

direcionem uma nova ordem social caracterizam o momento atual da humanidade, com 

ênfase na Ciência. 

A globalização, evolutivamente, consolida esta posição mediante as redes sociais, 

quando os desafios e apelos de mudança estão mais ágeis. 

Atentas ao momento, as organizações desenvolvem programas de Responsabilidade 

Social, interna e externamente. No primeiro caso, desafiam os seus colaboradores ao 

crescimento constante, mediante atualização das suas potencialidades, oferecendo-lhes 

ambiente de aprendizagem constante e estimulando a sua capacidade empreendedora. 

No segundo caso, desenvolvem programas que favoreçam o desenvolvimento da 

comunidade com suporte em múltiplas visões. 

O lucro financeiro, antes, era o grande alvo e símbolo de sucesso. Em seguida, outros 

movimentos são historiados e registrados, no âmbito dos quais existe a 

Responsabilidade Social Empresarial para funcionar como marketing da organização. 

Recentemente, o movimento tende a uma vertente mais humana onde os valores éticos 

estão tentando se tornar o alvo. Existe a premissa de que, para viver bem, o homem tem 

que partilhar com seus semelhantes, a fim de não fortalecer a desigualdade que ameaça, 

emudece e apodrece a sociedade. 

Nesta perspectiva, a responsabilidade social é alvo de estudos acadêmicos e 

empresariais, passando a ser um elemento da gestão empresarial, perdendo assim o seu 

lado simplesmente assistencialista; demonstrando não mais uma tendência, mas sim 
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uma verdadeira mudança de atitude, de pensamento ético e de valorização social das 

pessoas, produtos e serviços. 

As organizações constituem um sistema social de grande impacto, ponto de 

interconexão de gerações, valores, culturas, ideias, interesses, dentre outros, ensejando 

aprendizagem organizacional, que requer mais do que políticas públicas coibitivas e 

lucro rápido, sem considerar variáveis ambientais e sociais. Vale salientar que o 

processo de aprendizagem nas organizações acumula verdadeiras riquezas, que 

desenvolvem maneiras de gerenciar a fim de contribuírem na formação de talentos, 

complementando de forma distintiva a capacitação do mercado de mão de obra, e do 

trabalhador (Muls, 2008). 

Nas organizações, a prática gerencial bem estruturada, inovadora e condizente com as 

demandas sociais precisa passar pelo crivo de atos contínuos que podem ser pensados 

em dois níveis: o da gestão social interna, ações para funcionários; e o da gestão social 

externa, ações para familiares de funcionários, a comunidade local e a sociedade 

(Barcellos & Dellagnelo, 2010). 

Assim, a responsabilidade social da empresa não diz respeito somente à maximização 

de lucros, como propõe a Microeconomia, mas também visa a atender os interesses e 

necessidades dos seus acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e meio ambiente. Destaca-se a corresponsabilidade 

da empresa, da pessoa e da comunidade, no tocante ao desenvolvimento social. As 

necessidades humanas não satisfeitas por via de mercado e viabilizam a promoção da 

inclusão social. 

Dessa forma, veem as várias possibilidades de trocas, tanto sociais quanto econômicas, 

entre os três conjuntos de agentes que já se conhece: poder público local, tecido 

empresarial e sociedade. Para isso, é necessária a integração desses agentes ao ambiente 

institucional no meio econômico, por intermédio de redes de empresas.  

No contexto das redes empresariais, faz-se por demais importante expressar os 

elementos institucionais, especialmente quando se reporta à formação destas para a 

questão do desenvolvimento econômico local (Fuller & Tian, 2006). Faz-se necessário, 

também, participar da cadeia de investigação que busca uma organização social onde 

todos sejam beneficiados mediante processo justo. Por consequência, nota-se que as 
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ações de responsabilidade social são instrumentos promotores do desenvolvimento local 

por parte do tecido empresarial formulado (Hatch, 2006). 

As redes de empresas, de forma prática, surgiram naturalmente, nos anos 1980, em 

determinados setores por intermédio de pequenas empresas, juntas em áreas geográficas 

limitadas, pequenas regiões e cidades. Muito especializadas, as empresas denotavam  

maior dinamismo, proporcionando maiores níveis de  desenvolvimento nas suas áreas 

de implantação. Essas aglomerações originaram os atuais distritos industriais. Ainda 

havia o aparente paradoxo dos elevados níveis de concorrência entre empresas de um 

mesmo aglomerado, produtoras de produtos semelhantes, e as relações fortes e estáveis 

de colaboração entre elas, com maior frequência entre empresas que se 

complementavam na cadeia de valor mas, também, entre os concorrentes diretos. 

Com suporte nesta prática, Porter (1990) desenvolveu o conceito de clusters, dando 

significado acadêmico e iniciando o pensamento sobre redes de empresas ou redes de 

cooperação.  

Em termos práticos, um membro da rede detecta uma oportunidade de negócio que 

precisa da colaboração de outros. Geralmente, apenas alguns dos membros da rede são 

necessários ou estão interessados no projeto. Assim, forma-se um pequeno subconjunto 

de empresas para explorar a oportunidade. Para fins práticos, compreender, constituir e 

melhorar o funcionamento destes subconjuntos de empresas é o que se espera como 

capacidade fundamental que  tenham os empresários que pretendam desenvolver a sua 

atividade sob acordos de parceria e colaboração. Um grupo trabalhando e vencendo os 

desafios em conjunto desenvolve cultura própria.  

Consoante leciona Schein (1985), a cultura é formada  pelo conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo inventou, descobriu, ou desenvolveu, ao aprender a lidar com os 

problemas de adaptação  externa  e integração interna, e que funcionaram bem, o 

suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma 

correta de perceber, pensar  sentir com relação a esses problemas. 

Os trabalhos sendo desenvolvidos em grupo requerem dos seus participantes uma 

dinâmica de complementaridade, cooperação, identificação e transformação, que se 

traduz como aprendizagem organizacional, uma vez que se desenvolve na organização 
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em torno de uma identidade organizacional e de uma vantagem competitiva em uma 

dinâmica.  

Apesar de a aprendizagem organizacional surgir como conceito acadêmico na década de 

1940, só ganhou importância com os estudos de Lucas (1988), Romer (1986) e De Geus 

(1988). Desde então, algumas empresas começaram a trabalhar para se constituírem 

como Learning Organizations.  

Trabalhar com organizações que aprendem sugere a compreensão de que se deve 

estudar os sistemas globalmente, envolvendo todas as suas interdependências, pois cada 

um dos elementos, ao serem reunidos, inclusive a teoria e a prática, para constituírem 

uma unidade funcional maior, desenvolvem qualidades que não se encontram em seus 

componentes isolados. Este é um comportamento próprio do pensamento sistêmico, que 

considera o mundo com as suas características de interconectividade. 

Naturalmente, nas organizações, existem empregados que, imersos neste contexto, têm 

intenção de empreender, e desenvolver habilidades e conhecimentos para montar o 

próprio negócio. Os (intra)empreendedores são pessoas com visão empresarial que 

manifestam uma conduta e orientam o seu comportamento ao desenvolvimento e 

surgimento do espírito empreendedor interno, criando e utilizando ideias inovadoras, 

desenvolvendo-as como oportunidades de negócios rentáveis, comprometendo o seu 

tempo e esforço para pesquisar, desenvolver e moldar estas ideias em negócios para 

benefício próprio e o crescimento sustentável da empresa. Identificam sucessos onde 

outros veem fracassos ou problemas, e cuja força são a inovação e a criatividade de 

bens e serviços, tornando-se agentes de mudança (Schumpeter, 1988; Pinchot, 1987; 

Finch, 1985; Ross & Unwalle, 1986; Duncan, 1986; Mc Ginnis & Verney, 1987; 

Kolchin & Hyclack, 1987; Garzón, 1995; Garzón et al., 2002). 

O empreendedorismo é visto como um fenômeno multidimensional, que inclui, além de 

elementos individuais, grupais e organizacionais, um processo de aprendizagem 

organizacional, como compreendem os autores Davidson e Wiklund (2001) e Stevenson 

e Jarillo (1990) e Filion (1991, 1999). O aprendizado desenvolve habilidades tanto na 

esfera organizacional quanto individual, apresentando intensa determinação social 

(Lundvall, 1992). 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa                                                                                                                                                 5 

A Aprendizagem Organizacional tem papel fundamental para o empreendedor pela sua  

dinâmica, continuado e indefinido de aprender, além da oportunidade de explorar o que 

lhe é interessante, de acordo com seus objetivos. A experiência vivida 

organizacionalmente é fundamental na aprendizagem. Para Nonaka e Takeuchi (1997), 

com base em Schumpeter (1988), indivíduos, grupos e organizações se recriam, destruindo 

o sistema de conhecimento em  curso e encontrando novas formas de pensar e fazer as 

coisas. 

A cultura organizacional, a aprendizagem organizacional, o intraempreendedorismo e a 

responsabilidade social falam das dinâmicas, onde estão envolvidos elementos em 

interação, deixando valores e crenças, mediados por experiências uns nos outros, 

aprendendo em conjunto quais as melhores respostas para os desafios surgentes. O 

(intra)empreendedor busca desenvolver as suas capacidades para responder a desafios 

de melhores sistemas internos, e alguns sonham com o próprio negócio. Com origem na 

sua transformação, conduz a empresa a melhores práticas, enquanto introjeta o 

conhecimento acumulado e resguardado pela cultura. A responsabilidade social 

empresarial, além de se preocupar com os funcionários, propiciando programas e forma 

de aprendizagem direcionados para o seu desenvolvimento cognitivo e humano, parte 

em busca da sociedade para favorecê-la teoricamente em suas necessidades, havendo, 

como consequência, uma troca de desenvolvimento para ambos.  

A convivência sinérgica e dinâmica da cultura organizacional, aprendizagem, 

(intra)empreendedorismo e responsabailidade social empresarial sugere plasticidade e 

flexibilidade, que são princípios próprios dos sistemas, para que se atinja auto-

organização e autotranscendência. Trata-se de uma troca de essências, pois envolve 

valores, crenças, experiências, dentre outras, que precisam conviver em espaço 

complexo, pelo número de possibilidades de atualização, e contemporâneo, porque é 

atual sempre, durante todo o tempo. É um processo que não envelhece e não chega ao 

fim, traduzindo a recursividade própria dos sistemas vivos, para absorver todo o 

processo de criação.  

O mundo não é feito de forças separadas como anota Bohm (2001). Para Senge (2012), 

torna-se impossível montar fragmentos de um espelho quebrado para se enxergar o 

reflexo verdadeiro. Em cada pedaço, a imagem é reproduzida holograficamente, no seu 
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todo, diz Wilber (1995). Isto pode explicar a verdade que o subsistema traz do seu 

sistema.  

Na visão de Senge (2012), as organizações e as comunidades que desenvolvem 

capacidades superiores de aprendizagem são capazes de se transformar mais 

rapidamente e com profundidade. Este ciclo de aprendizagem, contudo, precisa ser 

fomentado, para que se desenvolvam habilidades e capacidades especiais a ensejarem 

novas percepções e desenvolverem a consciência (Andrade et al., 2006). Este 

pensamento, defendido por Senge (2012), sugere, também, a recursividade, onde os 

ciclos dão lugar a novos ciclos de aprendizagem que contêm o primeiro em novos 

rearranjos e acréscimo, formando nova categoria de compreensão e novos níveis de 

despertar da consciência. Consequentemente, a percepção alargada por novos 

conhecimentos em processo idêntico de entropia desenvolve atitudes e crenças mais 

úteis, mais reflexivas e mais  criativas a respeito do mundo, fenômeno próprio da 

cultura organizacional. Dando continuidade ao pensamento sistêmico sobre o assunto, 

as crenças e atitudes, próprias da cultura organizacional, flexibilizam a organização ou 

comunidade, realimentando, mediante estruturas de feedback, o ímpeto pelo 

desenvolvimento de novas habilidades e capacidades, peculiares ao processo de 

aprendizagem, fenômeno inerente ao intra(empreendedorismo).  

As temáticas cultura (Schein, 1985; Hofstede, 1994) aprendizagem organizacional 

(Argyris & Schön, 1978; Easterby-Smith, Araújo & Burgoyne, 1999), responsabilidade 

social empresarial (Bowen, 1957; Preston & Post, 1975; Carrol, 1979) e 

intraempreendedorismo (Pinchot III, 1989), que já vêm sendo estudadas pela Ciência, 

nesta pesquisa, assumem o espaço de variáveis que, coexistindo, são capazes de 

viabilizar o desenvolviemnto de redes de empresas. 

Uma vez constatado o crescimento das empresas, ao atuarem juntas, em espaços 

geográficos demarcados e definidos, buscou-se compreender como se formam as redes 

de empresa, utilizando como referência os temas citados no paragrafo anterior. 

A pesquisa foi desenvolvida no Brasil e em Portugal, em duas empresas de café,  

referências no mercado. A amostra definida foi explorada, na fase de coleta de dados, 

por dois instrumentos: um questionário com itens sobre cultura, aprendizagem e 

(intra)empreendedorismo; o segundo instrumento tinha duas partes – a primeira um 
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questionário sobre responsabilidade social empresarial e a segunda uma entrevista 

semiestruturada sobre redes de empresas. A amostra envolveu funcionários, 

principalmente da gestão administrativa, desde cargo de diretoria a posições de nível 

médio. 

O trabalho estatístico privilegiou análise quali/quantitativa, ficando demonstrada a 

aplicabilidade sistêmica dos conceitos de aprendizagem organizacional, cultura 

organizacional, intraempreendedorismo, responsabilidade social empresarial em redes 

empresariais, trazendo à luz sobre a complexa formação delas.  

Dessa forma, o estudo contribuiu na área da Gestão em Administração, demonstrando a 

aplicabilidade desses conceitos no desenvolvimento de Redes de Empresas e a sua base 

na Teoria Geral dos Sistemas, ligação, até agora, pouco estudada no campo. Este é o 

maior aporte acadêmico e científico que se deve atribuir à pesquisa. Ainda, o estudo 

levou particularmente a atenção à Cultura Organizacional, assinalando a importância de 

ela superar as barreiras da organização e situar-se na rede como um elo de ligação 

fundamental na sua constituição. Assim, deu-se um passo a mais no estudo da Cultura 

Organizacional que trascende a organização.   

1.2 Objetivos, Questões e Hipóteses de Investigação 

Porter e Kramer (2011) trazem o conceito de valor compartilhado, contribuindo para 

reabertura do diálogo da empresa com a sociedade, que funciona como princípio de uma 

revolução inovadora. Reconecta o sucesso da empresa ao progresso social, onde cabe o 

conceito de redes empresariais. 

Diversos estudos mostram que não bastam os programas e políticas de apoio, se nas 

organizações não existir verdadeira cultura organizacional que promova os valores da 

empresa (Blair-Loy & Wharton, 2002; Thompson, Beauvais & Lyness, 1999; Allen, 

2001).  

Com base nessa importância da cultura, é que se considera também a aprendizagem 

organizacional – “a empresa que aprende” – como variável relevante para o surgimento 

de uma consciência de responsabilidade com os stakeholders, que promova os efeitos da 

responsabilidade social empresarial relacionada ao (intra)empreendedorismo, para 
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serem capazes de dar lugar ao processo de criação de redes empresariais de cooperação, 

onde as empresas se agrupam no sentido de se fortalecerem para vencer a concorrência, 

ter lucratividade e promover o desenvolvimento local. Só cumprindo-se determinadas 

pautas culturais a empresa torna-se uma organização que, além de ensinar, aprende 

(Sinkula, 1994; Tidd, Bessant, & Pavitt, 1998; Franco, 2007; Liao, Fei, & Liu, 2008; 

Hult, Hurley, & Knight, 2004; Fleury & Fleury, 1997). 

Nesta perspectiva, a aprendizagem e a cultura fomentadas pelas ações de RSE reforçam 

o (intra)empreendedorismo. Os empregados (intraempreendedores), observado o 

impacto na sociedade provenientes da cultura organizacional e da aprendizagem 

mediante ações práticas de RSE, podem optar por se tornarem “sócios” da empresa-

matriz na rede empresarial, por meio do seu negócio (Filion, 1999; Fayard, 2006). 

Trata-se do espírito empreendedor fomentado na mesma organização, com o fim de 

encorajar os empregados a virar seus parceiros por intermédio da ideia de criação de 

redes empresariais (Croos & Thomas, 2010). 

A pesquisa foi desenvolvida dentro desta ideia. O universo pesquisado privilegiou uma 

empresa portuguesa e uma organização brasileira, ambas do mesmo setor: o café. 

Ambas as empresas desenvolvem programas de RSE em relação à comunidade.  

A pesquisa foi qualiquantitativa. Definidas as variáveis a serem estudadas e as escalas 

científicas a utilizar, procedeu-se à aplicação de questionário e da entrevista 

semiestruturada, ambos elementos da coleta de dados. Os questionários foram 

apresentados aos funcionários das empresas e as entrevistas realizadas com os seus 

dirigentes. O tratamento dos dados obedeceu ao tratamento estatístico e associação de 

conceitos. Foram utilizados o Programa SPSS (versão 22) e AMOS (versão 22), para a 

análise quantitativa, e o método de associação de conceitos, para a interpretação das 

respostas que se realizou na qualidade da psicóloga, autora do trabalho.  

Perante esta abordagem de investigação, surgem as seguintes questões de investigação. 

(i) Será que a intenção empreendedora e as organizações que aprendem são 

parte integrante da cultura organizacional? 
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(ii) A aprendizagem organizacional grupal e em redes vê-se favorecida por 

aplicações de RSE que fomentam o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo? 

(iii) Será que o intraempreendedor, posteriormente, se tornará sócio da 

empresa-matriz, por meio de sua inserção na rede de empresas? 

 

Assim, a realização deste trabalho tem o objetivo de investigar se existe no 

desenvolvimento das redes de empresa aspectos da aprendizagem organizacional, da 

cultura organizacional, do intraempreendedorismo e da responsabilidade social 

empresarial, em duas empresas, do mesmo setor de atividade, mas de países diferentes. 

De forma a dar continuidade ao objetivo geral, delineiam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1) identificar aspectos de aprendizagem organizacional que influenciam no 

desenvolvimento de redes de empresas; 

2) pesquisar padrões de cultura organizacional das empresas estudadas e sua 

influência no desenvolvimento de redes de empresas; 

3) identicar aspectos de intraempreendedorismo que contribuiem no 

desenvolvimento da rede de empresas; 

4) caracterizar os aspectos RSE das empresas estudadas que influenciam no 

desenvolvimento de redes de empresa; e 

5) identificar a relação de influência das variáves estudadas no desenvolvimento de 

redes de empresas.  

Tomando em consideração os objetivos propostos, passa-se a elencar as proposições 

referentes à análise qualitativa e às hipóteses da análise quantitativa.  

Relativamente à análise qualitativa salientamos as seguintes proposições 

 Proposição 1: A RSE influencia no desenvolvimento de Redes de 

Empresas. 

 Proposição 2: Legalidade contratual, pontualidade da entrega e qualidade 

do produto têm impacto positivo no desenvolvimento de redes de empresas. 
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 Proposição 3: A relação de confiança entre gestores e colaboradores 

fomenta o desenvolvimento de redes de empresas. 

 Proposição 4: A rede de empresas está intimamente relacionada com 

aquisição de matéria-prima e insumos. 

Quanto à análise quantitativa, são expressas as hipóteses de investigação expostas na 

sequência. 

 H01: A Cultura Organizacional influencia a Aprendizagem Organizacional. 

 H02: A Cultura Organizacional influencia o Intraempreendedorismo. 

 H03: A Aprendizagem Organizacional influencia o Intraempreendedorismo. 

 H04: A Cultura Organizacional influencia o Intraempreendedorismo 

mediada pela Aprendizagem Organizacional. 

A coleta de dados por questionários e entrevistas constituiu a fase que trouxe os dados 

para análise por via do método estatístico e associação de conceitos, que comprovaram 

as hipóteses. 

1.3. Estrutura da Tese 

A tese sob relatório está configurada em capítulos, que desenham o curso do 

pensamento e do trabalho realizado, procurando respeitar as indicações próprias da 

comunidade acadêmico/científica.  

O primeiro segmento trata de uma pequena introdução teórica dos temas que estão 

sendo tratados, a motivação para pesquisa e as hipóteses. 

O segundo discursa sobre referencial teórico, esteio do trabalho de pesquisa. Em 

sequência, discute sobre a cultura organizacional, aprendizagem organizacional, 

intraempreendedorismo, responsabilidade social empresarial, rede de empresas e 

abordagem sistêmica. 

O terceiro módulo resume o caminho metodologicamente percorrido em consonância 

com a inquietude e questionamento que se experimenta e das hipóteses formuladas. 

Estabelece, também, as considerações teóricas sobre a análise dos dados. 
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O quarto  descreve sobre a caracterização geral da amostra, considerando o setor do 

café, caracterização geral das empresas pesquisadas e breves apontamentos sobre a 

cultura dos países – Brasil e Portugal. 

O quinto capítulo cobre a análise e a discussão dos resultados, mediante o tratamento 

estatístico e qualitativo feito aos dados colhidos e a análise de conteúdo. 

O sexto item registra reflexões e recomendações  com suporte no referencial teórico e 

análise dos dados, observando as limitações da investigação e sugestões para futuras 

pesquisas.  

Em seguida, constam as referências bibliográficas e anexos. Neste último, estão os 

instrumentos utilizados para a recolha dos indicadores. 
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Capítulo 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO: 

Aprendizagem Organizacional, Cultura Organizacional, 

Redes de Empresas, Intraempreendedorismo, 

Responsabilidade Social Empresarial e  Aspectos 

Sistêmicos 

 

 

Os referenciais teóricos desta tese alicerçam-se no debate da responsabilidade social das 

empresas, no desenvolvimento do intraempreendedorismo e na valorização dos bens 

intangíveis que compõem o capital humano e social das organizações. 

2.1. Aprendizagem Organizacional 

Identificando autores clássicos e suas respectivas ideias, ao longo do tempo, que 

contribuíram para a formação do conceito de aprendizagem organizacional, nomeiam-se 

Lindeman  (1926) e Kolness (1959), que evidenciam as ideias da aprendizagem 

centrada no aluno e a integração da prática com a teoria. Piaget (1976, 1979) enfatiza o 

esforço constante para adaptar o ambiente por meio da assimilação e acomodação no 

desenvolvimento cognitivo. Gardner (1993) considera a aprendizagem como a formação 

da identidade do ser humano. Nesta mesma linha, Deming (1997) enfatiza o ser humano 

como genuinamente motivado para aprender, explorando o mundo por via dos seus 

modelos mentais. Ainda Freire (2007) considera que aprender é uma atitude natural do 

ser humano de busca e descoberta da realidade concreta, onde todos trocam em função 

do que cada um sabe. Já Argyris e Schön (1978) evidenciam a organização funcionando 

como subsistema da sociedade com princípios e valores característicos. Definem 

sistema e subsistemas como estruturas sistêmicas, sujeitas às mesmas propriedades. 

Meister (1999) alia o aprendizado ao desenvolvimento das principais metas 

empresariais, educando os stakeholders submetidos a mesma cultura e valores. O’Brien 
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(2012) considera que é preciso manter as pessoas comprometidas e que a organização 

favoreça ambiente de aprendizagem natural e coerência organizacional. Senge (2012) 

evidencia a aprendizagem na qual os modelos mentais são compartilhados, 

dialogicamente e as pessoas estejam abertas às influências reciprocas. 

A aprendizagem organizacional surgiu, contudo, como conceito acadêmico na década 

de 1940, mas foi na penúltima década do século passado, que o seu estudo ganhou 

importância, especialmente com base nos trabalhos de Lucas (1988), Romer (1986) e 

De Geus (1988). Depois deles, algumas das maiores empresas da comunidade 

empresarial começaram a trabalhar para se constituirem como Learning Organizations.  

Nesta realidade, merece destaque o pensamento de Senge (2012), no sentido de que 

aprender é desterrar as próprias imagens internas do mundo, levá-las à superfície e 

mantê-las sob rigorosa análise. Já com referência à aprendizagem organizacional, aquele 

autor trata como um processo pelo qual as equipes gerenciais compartilham os próprios 

modelos mentais acerca da empresa, dos mercados e dos seus concorrentes; 

desenvolvem a capacidade de realizar conversas ricas em aprendizados, que equilibrem 

indagação e argumentação, em que as pessoas exponham de forma eficaz seus 

pensamentos e estejam abertas à influência dos outros. Esta ideia é ratificada por Morin 

(2004), que a denomina de capacidade dialógica. Senge (2012) considera como 

capacidades centrais da aprendizagem: estimular as aspirações; desenvolver conversas 

reflexivas; e entender a complexidade. A primeira diz respeito ao domínio de si mesmo 

e à visão compartilhada com o grupo; a segunda concerne aos modelos mentais e ao 

diálogo; finalmente, a terceira, se relaciona ao pensamento sistêmico. Ele acrescenta 

que, para uma inovação no comportamento humano, os componentes precisam ser 

vistos como disciplinas - uma “ordem cumprida” ou “forma de punição”; um corpo de 

teoria e técnica – as quais devem ser estudadas e dominadas para serem práticadas.  

Assim, Senge (2012) projetou cinco disciplinas, usadas e praticadas há 15 anos, sempre 

acrescidas de novas contribuições de adeptos e praticantes. A disciplina é definida pelo 

autor como um caminho de desenvolvimento para aquisição de determinadas 

habilidades ou competências, privilegiando a aptidão e a proficiência mediante a 

prática. Exercitar uma disciplina é ser um eterno aprendiz. Cada uma dessas disciplinas 

pode ser abordada em três níveis: prática - as atividades em que os participantes da 
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disciplina executam, focando o tempo e energia; princípios - ideias fundamentais e 

conceitos que justificam práticas, tais como “a estrutura influencia o comportamento”- 

princípio central do pensamento sistêmico e essências – o estado de ser das pessoas com 

um grau de domínio da disciplina.  

No último nível, o das essências, conforme Senge (2012), as disciplinas começam a 

convergir. Por exemplo, a interconexão (pensamento sistêmico) e a conectividade 

(domínio pessoal) relacionam o todo com a parte, enquanto o propósito comum (visão 

compartilhada) e o alinhamento (aprendizado em equipe) relacionam o curso comum 

com o desempenho global. As disciplinas de visão compartilhada e de aprendizado em 

equipe diferem, no entanto, das outras três, porque são inerentemente coletivas. As 

práticas são atividades em grupo, os princípios devem ser entendidos em grupo e as 

essências são estados de ser experimentadas coletivamente.  

 

Figura 1 – As cinco disciplinas, adaptado de Senge, P. (2012). A Fifth Discipline Resource. Schools 

that Learn. Crown Business (p. 177 à 285 e 481 à 490). New York. 

 

A Figura 1 identifica as cinco disciplinas das organizações que aprendem – domínio 

pessoal; visão compartilhada; modelos mentais; aprendizagem em equipe; e pensamento 

sistêmico. As  quatro primeiras se relacionam, fundamentadas no pensamento sistêmico,  

a quinta disciplina (Senge, 2012). O Quadro 1 oferece a fundamentação de cada uma 

delas. 
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Quadro 1 – Fundamentos das cinco disciplinas 

DISCIPLINAS FUNDAMENTOS 

Domínio Pessoal  Estimula a motivação pessoal; funciona como alicerce espiritual da organização 

que aprende; esclarece os eventos que realmente são importantes.  

Modelos Mentais Capacidade de realizar conversas ricas em aprendizados, que equilibrem indagação 

e argumentação.  

Visão 
Compartilhada 

Conjunto de princípios e práticas orientadoras; fomenta a experimentação; faz 
surgir visões pessoais, tanto extrínseca quanto intrínseca; e eleva as aspirações das 

pessoas.   

Aprendizagem em 
Grupo  

Desenvolve a habilidade dos grupos de buscarem uma visão do todo, que está além 
das perspectivas individuais.   

Pensamento 
Sistêmico  

Quadro de referência conceitual ou conjunto de conhecimentos e ferramentas para 
esclarecer os padrões como um todo e ajudar  cada um a se ver; se utiliza de feed-

back que compreende o reforço (vicioso e virtuoso), o equilíbrio (fontes de 

estabilidade e resistência), a defasagem (envolve gerenciar o tempo).  

Fonte: Senge, P. (2012). A Fifth Discipline Resource. Schools that Learn. Crown Business (p. 177 à 285 e 

481 à 490). New York. 

 

2.1.1 Aprendizagem Organizacional e Empresas que Aprendem  

Vale ressaltar a diferença entre aprendizagem organizacional e organizações que 

aprendem. Huysman (2000) realça a ideação de que a Aprendizagem Organizacional é a 

forma como a organização aprende. Entrementes Organização que aprende trata-se de 

um contexto em que a aprendizagem é o desejável.  A Organização que aprende logra 

organizar a sua aprendizagem de forma que a adoção de novas ideias não quebre o laço 

com o passado, nem fique à sombra das velhas formas de agir. Conforme Clegg (2000), 

ambos os conceitos são necessários para a sobrevivência da organização. A 

Aprendizagem Organizacional assegura a viabilidade no dia a dia, e a ideia de 

Organização que Aprende viabiliza o futuro.  

Autores como Garvin (2000), Heijden et al. (2002), Marquardt (1996), Pedler et al. 

(1991) expressam que, em situações de incerteza, apenas as Organizações que 

Aprendem conseguem sobreviver e obter vantagens competitivas. Consoante Sutton 

(1994), a não adaptação às mudanças leva a organização à morte. Logo, a 

Aprendizagem Organizacional é a capacidade de não morrer. Acrescenta o autor que a 

antecipação do aprendizado da empresa é uma vantagem sustentável e competitiva.  



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa  17 

O conhecimento coletivo também é parte da vantagem competitiva da organização. Ele 

cumpre as condições que Lloria (2001) enumera como requisitos sine qua non para isso: 

mobilidade e  replicabilidade imperfeitas; e resultado heterogêneo, duradouro e valioso. 

Avaliando-se os processos de aprendizagem que consideram como aspecto 

medodológico a orientação para a ação, observa-se que, nas Organizações que 

Aprendem, é onde são conquistados melhores resultados  de Aprendizagem 

Organizacional (Easterby-Smith, Araujo & Burgoyne, 1999).  

Existem visões para o processo de aprendizagem: descritiva (Stata, 1989) e prescritiva 

(Argyris, 1993; Senge, 1990). A visão descritiva é associada ao conceito de 

Aprendizagem Organizacional, descrevendo e mostrando como é, na verdade, o 

processo de aprendizagem. Em contraste, a visão prescritiva é associada às 

Organizações que Aprendem, mostrando como deveria ser o processo de aprendizagem. 

Nas organizações que aprendem, o processos que se desenvolvem entre as cinco 

disciplinas são vitais para se criar um contexto de permanente aprendizagem, 

favorecendo a compreensão das conexões, ou níveis de relação, que se estabelecem 

entre as organização, os grupos e as pessoas (Senge 2012).  

Quadro 2 – Níveis de relação entre organização, grupos e pessoas 

NÍVEIS DE RELAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO GRUPOS PESSOAS 

identidade organizacional identidade grupal identidade pessoal 

planejamento objetivo comum projeto de vida 

metas crenças e valores compartilhados mapas mentais 

controle autoregulação  audomínio 

processos pensamento sistêmico visão compartilhada 

Fonte: Adaptado de Senge, P. (2012). A Fifth Discipline Resource. Schools that Learn. Crown Business 

(p. 278 à 284 e 226 à 229). New York. Hamel, G. & Breen, B. (2007). O futuro da Administração (p.17 e 

18). Rio de Janeiro: Campus. Porter, M. & Kramer, M. (2011) “Creating Shared Value”, Harvard 

Business Review, Janeiro- Fevereiro, 1-17 (p. 6 e 7). Moreno, J.L. (1972). Fundamentos de la 

sociometria. 2.ed., (p; 97).Buenos Aires: Paidós. Moreno, J.L. (1991). Psicodrama. 5 ed., (p. 97 à 

135).São Paulo: Cultrix 
 

O princípio das organizações que aprendem defende o argumento de que as pessoas 

expandem continuamente suas capacidades de criar os resultados pretendidos em que se 
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estimulam padrões de pensamentos, próprios, novos e abrangentes. A aspiração coletiva 

ganha liberdade e as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. Estas 

organizações praticam a aprendizagem de troca em todos os níveis de relação, onde 

todos colaboram e todos se beneficiam. O estabelecimento da organização que aprende 

passa pela compreensão de que aptidões essa organização deve possuir. Torna-se 

necessário identificar as habilidades, as áreas do conhecimento e os métodos para o seu 

desenvolvimento (Senge, 2012). 

2.1.2 Níveis de Aprendizagem Organizacional  

A aprendizagem organizacional acontece nos níveis individual (Argyris, 1982), grupal 

(Alcover, 2000; Hinsz et al., 1997), organizacional (Levitt & March, 1988) e 

interorganizacional ou em redes (Gold, 1994). Referidos níveis, conforme Huber 

(1991), ocorrem por meio dos vários estádios do intercâmbio de informação: 

interpretativos, individuais e de comunicação interpessoal (Argyris & Schön, 1978; Daft 

& Weick, 1984). 

Resulta interessante, também, considerar o modelo integrador de Pawlowsky (2001), 

que explica as dimensões da aprendizagem organizacional em níveis de sistemas: 

individual, grupal, organizacional e em redes, conforme ilustrado na Figura 2. 

Pawlowsky (2001) se refere a: formas de aprendizagem – cognitiva, cultural e por via 

da ação; tipos de aprendizagem – como resposta condicionada e como resultante da 

reflexão; e fases dos processos de aprendizagem coletiva.  
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Fonte: Adaptado Pawlowsky (2001).  

Figura 2 –  Níveis e/ou subsistemas de aprendizagem organizacional. 

2.1.3 Aprendizagem no Nível Individual ou Pessoal 

Como leciona Pawlowsky (2001), o estudo das organizações pode ser feito por meio do 

enfoque de várias disciplinas científicas. A aprendizagem organizacional não é exceção. 

A Psicologia, a Sociologia, a Economia, a Antropologia, e até a Política, aportam visões 

complementares para o entendimento e maior conhecimento do conceito. O 

entendimento do  processo a gestão e os lideres envolve complexidade e conhecimento 

mais completo.  Nesse enfoque, acentua-se que a aprendizagem individual é a base da 

aprendizagem organizacional. Portanto, o conhecimento organizacional perfaz com 

amparo na capacidade de aquisição de conhecimento dos seus integrantes. Nesse 

sentido, a Psicologia e a Sociologia aportam importantes contribuições. 

Particularmente a Psicologia ressalta, a respeito da aprendizagem individual, que: a 

aprendizagem nem sempre é intencional; as pessoas aprendem dos modelos; o 

conhecimento prévio é importante; a aprendizagem resulta de realizar inferências 

causais; e a aprendizagem é uma conduta motivada. Quanto a Sociologia, esta considera 

que o processo de aprendizagem implica nas relações sociais, moldadas pelas 

instituições. Assim, a aprendizagem organizacional é entendida como um objeto 

cultural (Maier, Prange & Rosentiel, 2001). 
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Ainda se observam diferenças entre a aprendizagem individual e a organizacional. A 

primeira diferença diz respeito ao lugar onde esses processos se desenvolvem: a 

individual aporta no sistema nervoso central e a organizacional na estrutura, nos 

processos, nas normas e na cultura organizacional.   

2.1.4 Aprendizagem no Nível Grupal, Coletivo ou de Equipe 

Das inúmeras definições que existem para aprendizagem grupal ou coletiva, destacam-

se as de Argote, Gruenfeld e Naquin (2000), que descrevem esta aprendizagem como 

um processo por via do qual os integrantes adquirem, compartilham e combinam 

conhecimento, sendo que o resultado é um produto coletivo que provém da experiência 

de trabalharem juntos. Jeris et al. (1996), além de verem a aprendizagem de equipe 

como um componente da aprendizagem, acentuam que se trata de um processo 

mediante o qual se aprende a compartilhar informações, trabalhar colaborativamente e 

produzir conhecimento, e que se cria graças à interação dos participantes, da equipe e da 

organização. Já Offenbeek (2001) caracteriza a aprendizagem em equipe como um 

beneficio em quem a informação é adquirida, distribuída, interpretada, armazenada e 

recuperada, com o fim de propiciar uma mudança nos comportamentos futuros da 

equipe. Dentro de um ambiente de comunicação horizontal e de estruturas mais 

flexíveis, a aprendizagem grupal tem mais vantagens (West, 1996), além de ser mais 

contínua e mais adaptável. Sob esta óptica, os grupos constituem as estruturas básicas 

de aprendizagem coletiva (Moreno, 1981).  

A transição entre a aprendizagem individual e a coletiva ocorre por via dos expedientes 

da aprendizagem, mas  as pessoas têm papel central nesse contexto. O conhecimento 

individual transforma-se em organizacional, quando as inferências obtidas se codificam 

em rotinas que orientam a forma de agir dos outros membros da organização (Levitt & 

March, 1988). 

Ocasio (2001) assinala que, para entender como pensa uma organização, é necessário 

compreender como refletem as pessoas; como o pensamento está situado no contexto 

organizacional; como as organizações se estruturam nas situações e, como tudo isso, 

pensamento e situações, está imerso no âmbito político, socioeconômico e cultural. 
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Cranton (1996) distingue três tipos de aprendizagem grupal: cooperativa, colaborativa e 

transformativa. Em função das equipes, dos seus interesses e ambiente, emergem 

distintas necessidades de aprendizagem, que terão também formas diversificadas de 

obter esse conhecimento. Se o objetivo da aprendizagem é a aquisição de conhecimento 

comunicativo, as equipes colaborativas se destacam. O conhecimento comunicativo, 

segundo o autor em tela, refere-se às normas sociais, tradições, crenças e valores, que 

são as bases da cultura. É um tipo de conhecimento válido quando todos os integrantes 

da equipe concordam com ele. Isso explica por que as organizações têm formas de 

funcionamento interno, valores e culturas distintas. Essa explicação justifica também as 

diferenças culturais entre os países. A aprendizagem grupal transformativa acontece 

quando as pessoas revêem suas expectativas, crenças e pareceres. Nestes grupos, a 

pessoa que aprende precisa fazer intensiva crítica dos seus fundamentos, que podem 

ficar invalidados como consequência das novas experiências. Só revisar as expectativas 

e crenças de base implica já uma mudança nos pareceres, que dão significado às 

experiências pessoais. Assim, este tipo de aprendizagem promove o empowerment dos 

integrantes que aprendem, já que as pessoas se responsabilizam pela própria 

aprendizagem, abrem-se às novas perspectivas e até se questionam sobre premissas 

assumidas. O objetivo é desenvolver o autoconhecimento e, consequentemente, 

desenvolver-se a si mesmo. O grupo é o meio para conseguir essa conquista (Thomas, 

1990) 

2.1.5 Aprendizagem no Nível Organizacional  

Há de se considerar, segundo Gherardi e Nicolini (2001), que nas organizações o 

conhecimento provavelmente será desigual e tácito entre grupos, o que dificulta a 

comunicação e a transformação desse conhecimento em saber explicito, que possa 

integrar a aprendizagem organizacional. Consoante Friedman (2001), a aprendizagem 

organizacional não pode se entender senão no plano coletivo. Portanto, é preciso 

analisar como se edifica esse conhecimento, se criam os modelos mentais 

compartilhados, e o conhecimento socialmente construído influi e faz parte do 

conhecimento individual. 
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2.1.6 Condições Necessárias para Desenvolvimento da Aprendizagem no Nível Organizacional 

Sobre as condições necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem 

organizacional, Burgoyne, Pedler e Boydell (1994) propõem: desenvolver uma política 

participativa dentro da empresa; utilizar a tecnologia da informação para compartilhar 

conhecimentos; aplicar sistemas de controle que facilitem a retroalimentação útil; 

fomentar o intercâmbio interno que potencialize o ajuste e a adaptação;  criar sistemas 

de reforço que incluam o incentivo à aprendizagem; desenvover estruturas (e adaptar as 

existentes) que permitam a aprendizagem, a mudança e a adaptação a essas mudanças; 

incentivar os trabalhadores que estejam em posições limítrofes a facilitar informação no 

âmbito das suas responsabilidades; estimular a disposição e a habilidade dos 

colaboradores para aprender com e da organização; desenvolver cultura e clima que 

fomentem a experimentação responsável e uma aprendizagem baseada nos sucessos e 

fracassos; trabalhar mecanismos e relacionamentos com os empregados que promovam 

e apóiem o autodesenvolvimento.  

A direção da empresa (cargos altos e intermédiarios) tem papel essencial na criação 

dessas condições. Ela tem que estar comprometida a aceitar e apoiar as políticas 

favoráveis à aprendizagem. Têm que assumir posições de liderança,  mostrando a sua 

abertura, animando as pessoas a aprender, desafiando e estimulando a curiosidade, 

atuando como orientadores e institucionalizando a aprendizagem, estabelecendo 

incentivos, promovendo uma cultura favorável baseada na tolerância aos erros, e 

desenvolvendo mecanismos que transfiram a aprendizagem das pessoas às 

organizações. Para a aplicação da aprendizagem organizacional, é fundamental retirar as 

barreiras que possam obstaculizar a aprendizagem e, uma vez aplicada, criar as 

condições para mantê-la e potencializa-la. Assim, entre as barreiras mais presentes, 

estão aquelas que interrompem os processos de aprendizagem, as que constituem 

bloqueios culturais, bem assim as que têm relação estreita com a estrutura e liderança 

dentro da organização (Sadler, 2001).  
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2.1.7 Fases do Desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional 

Diversos autores mostram uma lista própria do que consideram as fases do 

desenvolvimento da aprendizagem organizacional (Cyert & March, 1963; Argyris & 

Schön, 1978; Kolb, Rubin, & McIntyre, 1971; Huber, 1991).  

Pawlowsky (2001) sintetiza, contudo, dentro do seu modelo integrador, quatro fases que 

resumem a ideias dos autores nominados no parágrafo anterior: identificação da 

informação relevante para a aprendizagem e/ou para a criação de conhecimento; troca e 

difusão do conhecimento do individual ao coletivo ou vice-versa, e ainda no âmbito  do 

nível coletivo; integração do conhecimento nos sistemas de conhecimento ou em regras 

de procedimentos da organização, mediante as quais se possa inteirar ou modificar o 

sistema; transformação do novo conhecimento em ação, aplicando às rotinas 

organizacionais para influir no comportamento da organização. A Figura 3 ilustra 

referidas fases.

 

Fonte: Adaptado Pawlowsky (2001) 

Figura 3 – Fases do desenvolvimento da aprendizagem no nível organizacional. 

 

2.1.8  Tipos e Ciclos de Aprendizagem Organizacional 

Há vários nomes para os tipos e ciclos da aprendizagem organizacional: Bateson (1972) 

fala de aprendizagem dos tipos I, II e III; Argyris e Schön (1978)  sugerem loop 
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simples, duplo e triplo; Shivastava (1983) indica a aprendizagem adaptativa,  a mudança 

de suposições e o desenvolvimento de base; Fiol e Lyles (1985) apontam os ciclos da 

mudança comportamental e da cognitiva; Lundberg (1989) reporta-se ao ciclo da 

aprendizagem como mudança, desenvolvimento e transformação organizacional; 

Garratt (1990) traz a ideia do ciclo de aprendizagem operativo, de princípios e da 

integralidade.  

É conveniente comentar os tipos de aprendizagem de Argyris e Schön (1978) – loop  

simples ou aprendizagem corretiva – em que se detectam as falhas para proceder ao 

ajuste necessário, em função dos procedimentos operativos standard; loop duplo ou 

aprendizagem adaptativa - acontece quando o feedback ambiental desafia as teorias 

empregadas, as estruturas de referência ou os sistemas de interpretação da organização, 

necessitando ser adaptados às exigências do entorno; loop triplo ou aprendizagem como 

solução de problemas - quando se elaboram regras em nível superior, desafiando-se os 

modelos mentais coletivos da cultura e da base emocional nas que eles se baseiam. 

Chama-se à reflexão coletiva sobre os pressupostos, crenças e fundamentos que dirigem 

a organização. Consiste em “aprender a aprender”.  

2.1.9 Processos 

Embora existam vários modelos teóricos sobre os processos considerados na 

aprendizagem coletiva, destaca-se o modelo de Huber (1991) que combina atividades  

como a coleta de dados e informações, o seu processamento, interpretação e redução de 

ambiguidade. Huber (1991) considera também que, para aprender, devem ser resolvidos 

problemas logísticos e interpretativos que ele distingue em quatro processos, conforme 

a Figura 4. 
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Fonte: Adaptado de Huber (1991). 

Figura 4 – Processos dos problemas logísticos e interpretativos. 

Segundo Huber (1991), a aquisição de conhecimento é o processo mediante o qual se 

obtém a informação. Pode acontecer por intermédio de exploração do ambiente (interno 

e externo) a fim de identificar problemas e oportunidades, ou mediante testes que 

envolvam pesquisas, com o fito de capturar mais dados. A distribuição da informação 

(proveniente de várias fontes) subentende como ela foi distribuída na equipe. Nessa 

distribuição influem variáveis relacionadas com a importância da informação, o poder 

de quem a emite, o status de quem a recebe, as possíveis distorções sofridas, dentre 

outras. A interpretação consiste no fenômeno mediante o qual a informação distribuída 

recebe uma ou mais interpretações que se relacionarão com os esquemas e modelos 

mentais da equipe. O quarto está relacionado com o armazenamento e a recuperação de 

informações. O armazenamento é o o expediente do qual a informação ordinária é salva 

pela equipe para a utilização futura, enquanto a recuperação é a de localização e entrega 

da informação. Conforme Offenbeek (2001), este processo e conhecido como  memória 

grupal ou de equipe. 

As experiências, conhecimentos e audácia de cada pessoa contribuirão para a 

aprendizagem do grupo como um todo. Quando se trata de adquirir conhecimento 

objetivo, racional, científico e preciso, ou de questões dicotômicas, é o tipo de 

aprendizagem mais adequado. 
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2.1.10 Aprendizagem em Redes ou Interorganização 

Como expressa Gold (1994), embora o conceito de aprendizagem em redes ou 

interorganizações esteja cada vez mais presente nas pesquisas acadêmicas, é o tipo de 

aprendizagem menos desenvolvido em aprendizagem organizacional. É mais facilmente 

encontrado entre empresas de um mesmo grupo corporativo e entre parceiros dessas 

empresas do grupo, como resultado do relacionamento entre elas. 

Este tipo de aprendizagem, também, está presente nas investigações conjuntas com 

empresas e outras indústrias. Portanto, a aprendizagem em redes ou interorganização é o 

nível de aprendizagem que requer, além de um sistema de investigação e pesquisa mais 

desenvolvido, muita experiência e confiança, para ser posto em prática, e uma cultura 

(entendida em sentido amplo) forte e, ao mesmo tempo, flexível, avançada e de fácil 

aplicação diária (Ruggles et al., 1999).  

O Quadro 3 contém os conceitos de aprendizagem organizacional anteriormente 

comentados e complementa com outros autores. 
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Quadro 3 –  Conceitos de Aprendizagem Organizacional 

AUTOR CONCEITO 

Senge (1990) O desejo de aprender é criativo e produtivo e o primeiro passo, é, no processo de 

aprendizagem, a adaptabilidade constante. Sugere o desenvolvimento de cinco 

disciplinas para o processo de AO: domínio pessoal, modelos mentais, visões 

partilhadas, aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico. 

Kim (1993) A teoria da AO considera o elo entre o aprendizado individual e o organizacional; 

aborda o papel da aprendizagem individual e da memória; diferencia os níveis de 

aprendizagem; considera os diferentes tipos organizacionais; especifica o mecanismo 

de transferência entre aprendizagem individual e organizacional.  

Garvin (1993) Organizações que aprendem estão capacitadas a criar, adquirir e transferir 

conhecimentos e a modificar seus comportamentos para refletir estes novos 

conhecimentos e insights.  Propõe cinco caminhos no qual a AO pode ocorrer: 

resolução sistemática de problemas; experimentação; experiências passadas; circulação 

de conhecimento; experiências realizadas por outros.   

Sinkula (1994) AO é o meio através do qual se preserva o conhecimento adquirido de forma que possa 

ser utilizado por outros.    

Nonaka & 

Takeuchi (1995) 

AO é um processo que ocorre em espiral, sendo o conhecimento criado e expandido, 

por meio da interação social entre suas dimensões tácitas e explícitas, ao que se 

denomina “conversão do conhecimento”, que envolve os sub-processos de 

socialização, externalização, combinação e internalização. 

Fleury (1997) O processo de AO envolve a elaboração de novos mapas cognitivos, que possibilitam 

compreender melhor o que está acontecendo no ambiente interno e externo, como 

também a definição de novos comportamentos que comprovam a efetividade do 

aprendizado.  

Wick & Leon 

(1997) 

O processo de criação de uma organização que aprende envolve quatro elementos:  

líder com visão claramente definida; informação fluindo com rapidez e transparência; 

viabilização do processo de criatividade/inventividade; e, implementação como 

momento de agir e perseverar. 

Tidd et al. (1998) AO é um processo contínuo. Constitui o fundamento para a sobrevivência e sucesso 

das organizações localizadas em ambientes complexos e em constante mutação. 

Pawlowsky (2001),  As dimensões da AO, no seu modelo integrador, ou níveis de sistemas são: individual, 

grupal, organizacional e em redes.  

Calantone et al.  

(2002) 

AO em sua orientação fundamenta-se em quatro componentes: compromisso com a 

aprendizagem; visão compartilhada; mentalidade aberta; e, partilha intra-

organizacional de conhecimentos. 

Hult et al. (2004) AO ocorre, em primeira instância ao nível da cultura da organização, implicando o 
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AUTOR CONCEITO 

desenvolvimento de novos conhecimentos, que potencializam alterações de 

comportamento.  

Franco (2007)  As organizações para adquirirem novos conhecimentos, necessitam que tenham 

sistemas de AO efetivos, que lhes permitam ter bons desempenhos presentes, que 

perdurarão no futuro. 

Liao, Fei, & Liu 

(2008). 

A organização que aprende é hábil em criar, adquirir e transferir conhecimento e 

modificar o seu comportamento para refletir novos conhecimentos e ideias. 

Skerlavaj, Song & 

Lee (2010) 

Há impacto positivo (direto e indireto) da cultura da AO na inovação organizacional.  

Bill O’Brien, 

Diretor Presidente 

da Hanover 

Insurance (2012) 

A complexidade e a interligação do mundo ensejam negócios mais complexos e 

dinâmicos, exigindo que o trabalho esteja ligado em profundidade com a 

aprendizagem.  É preciso cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de 

aprender em todos os níveis da organização, criando ambiente para a aprendizagem 

natural, onde a coerência organizacional considere aspirações humanas, além de 

comida, abrigo e posses. 

Senge (2012) AO é o  processo pelo qual equipes gerenciais compartilham os próprios modelos 

mentais acerca da empresa, dos mercados e dos seus concorrentes; desenvolvem a 

capacidade de realizar conversas ricas em aprendizado, que equilibram indagação e 

argumentação, em que as pessoas exponham, de forma eficaz, seus pensamentos e 

estejam abertas à influência dos outros.  

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura 

Ante o exposto, pode-se observar que a aprendizagem é desenvolvida e manifestada por 

uma rede de interações de pessoas. Nessa perspectiva, o processamento de informações, 

as habilidades cognitivas e as emoções, que permeiam as relações sociais, são condições 

essenciais para a aprendizagem, ou seja, esta resulta de processos sociais e cognitivos, 

envolvendo a estrutura, a cultura e as interações sociais (Akgün, Lynn, & Byrne, 2003). 

2.2 Cultura Organizacional 

O tema cultura organizacional é relativamente recente nos estudos organizacionais, 

sendo creditado a Pettigrew a sua inserção no campo, com a publicação do artigo On 

studying organizational cultures, em 1979 (Ferreira & Assmar, 2004). Foi somente da 

década de 1980 em diante que os estudos sobre o tema se difundiram e foram propostos 

conceitos incorporados ao campo (Fleury, Shinyashiki, & Stevanato, 1997; Freitas, 

2000). 
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Mané e Ferrreira (2014) realçam autores para formação do conceito de cultura: Hofstede 

(1980) define cultura como a programação coletiva da mente humana que distingue os 

membros de um grupo humano dos de outro grupo; Dickson et al. (2012) referem que a 

cutura é um conjunto de elementos que distinguem uma sociedade, ou país, de outra; 

Adamson Hoebel, antropólogo, citado por Salacuse (1999), definiu a cultura como “o 

sistema integrado de padrões de comportamento aprendido que são característicos dos 

membros de uma sociedade e que não são o resultado de herança biológica”; Salacuse 

(1999), definiu cultura como “um conjunto de significados compartilhados e 

duradouros, valores e crenças que caracterizam um grupo nacional, e outros grupos e 

orienta os seus comportamentos”; Adler (2002) e Dickson et al. (2012) definem cultura 

como conjunto de valores adotados por um grupo de pessoas que definem o seu modo 

de vida. Assim, os valores culturais traduzem-se em normas, crenças também moral, e 

refletem-se nas leis e práticas da sociedade, incluindo na atuação dos indivíduos no seu 

meio profissional e das empresas (Venaik & Brewer, 2010). 

Conforme o pensamento de DiMaggio (1997), a cultura de uma organização é o 

conjunto de suposições compartilhadas por seus membros. Ela se manifesta em rituais, 

símbolos, normas e linguagem. Gera os próprios mitos. A cultura define o tipo de 

comportamento que é apropriado em uma organização,  serve para integrar os membros 

de uma organização no grupo e proporciona suporte para criar identidades 

organizacionais, na medida em que cada membro internaliza os componentes essenciais 

de uma cultura em particular. Estes componentes são muitas vezes internalizados de 

maneira diferente por parte de cada membro, que faz uma interpretação própria dela.  

Schein (1985, 1996) refere que a cultura é importante para a compreensão do 

comportamento, tanto da organização quanto dos seus membros. A organização é 

considerada como unidade ou subsistema da sociedade, que reflete os seus valores, 

costumes, anseios, dentre outros. Por outro lado, a organização tem como unidade 

funcional ou subsistema o grupo formado por indivíduos com anseios e aspirações 

próprias. Essa perspectiva defendida por Schein (1985, 1996) sugere que a cultura 

determina o comportamento. A cultura poderá fomentar subculturas, como no caso de 

culturas que enfatizam o apoio social e a cooperação, ou o individualismo (Meyer, 

1982). 
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Para Schein (1992), a cultura organizacional é expressa em três níveis que variam em 

função do seu grau de acessibilidade: os artefatos que correspondem às estruturas e 

processos organizacionais e aos produtos tangíveis do grupo, tais como a arquitetura do 

ambiente físico e as cerimônias observadas; os valores esposados que justificam as 

estratégias, metas e filosofias organizacionais; e os pressupostos básicos que se referem 

a crenças inconscientes e inquestionáveis.  

2.2.1 A Cultura da Organização 

Cultura Organizacional é “um padrão de pressuposições básicas compartilhadas, 

aprendidas por um grupo, na medida que resolveram seus problemas de adaptação 

externa e integração interna, e que funcionaram suficientemente bem para serem 

considerados como válidas e, portanto, ensinadas aos novos membros como o modo 

correto de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas.” (Schein, 1992, p. 

12). O autor entende a cultura organizacional como um mecanismo de defesa coletiva 

pelo qual os membros  aprendem a lidar com os problemas derivados dos desafios 

internos e externos da organização. 

Na perspectiva de Fleury e Fischer (1991), a cultura da organização é um sistema de 

valores e crenças compartilhados que modelam o estilo de administração da empresa e o 

comportamento cotidiano de seus empregados. Consonante as autoras, das diversas 

linhas que trabalham com a cultura organizacional, as mais simplistas são as que se 

dedicam a estudos do tipo diagnóstico de clima organizacional.  

Embora pareça claro que existam muitos conceitos compartilhados desenvolvidos e 

aceitos na área de cultura organizacional, alguns aspectos devem ser destacados. Para 

Alvesson (1993), de modo específico, a cultura da organização envolve as experiências, 

significados, valores e compreensões associados ao meio ambiente, que são aprendidos 

e compartilhados, que se expressam, se reproduzem e são comunicados, pelo menos 

parcialmente, de forma simbólica. Pode ser identificada nas histórias, heróis, linguagem 

e cerimônias da organização. O fundador da empresa também costuma imprimir a 

marca pessoal à cultura da empresa, por via dos valores. Os seus sucessores na 

organização tendem a selecionar e a ser selecionados em função do compartilhamento 

de valores e crenças. 
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Como ensina Mintzberg (2004), a mudança da cultura da organização é algo deveras 

difícil e muitas vezes traumático, independentemente da sua origem. A cultura pode 

exercer uma função de barreira, proporcional a sua fortaleza e dissiminação, quando a 

mudança é incompatível com ela. As pessoas podem utilizar a própria cultura como 

mecanismo de barreira, porque a mudança é ameaçadora.  Mudar a visão ou estrutura 

sem mudar mais nada é de atitude vazia. Conforme o autor citado, isso mostra que toda 

mudança, para ser bem-sucedida, flui do aprendizado, do crescimento e do 

desenvolvimento compartilhados, confirmando que não se consolida a mudança da  

estrutura sem mudar o sistema e as pessoas. Ainda, para Mintzberg (2004), a cultura da 

organização é de mensuração difícil. O desacordo dos cientistas sociais sobre os 

elementos constitutivos da cultura aumenta essa dificuldade. Em particular, como a 

cultura da organização se institucionaliza é um aspecto que não está claro; não existe 

consenso sobre os fatores que explicam a criação e manutenção de uma cultura, ou a sua 

transformação. 

Borzeix e Linhart (1996) defendem a ideia de que a organização pode ter mais de uma 

cultura, resultante de sua história evolutiva. Subgrupos podem ter culturas diferentes 

dentro de uma mesma empresa, de acordo com a experiência dos diversos agentes 

sociais. Uma empresa é, por si, um fenômeno cultural variável conforme o estado de 

desenvolvimento da sociedade na qual se insere. Com esse suposto, entende-se que a 

cultura é diferente de sociedade para sociedade, o que explica muitas variações dentro 

da empresa, já que existem vários tipos de culturas e subculturas.  

Jones e Butler (1992) ressaltam que o conceito de organizações com diferentes 

estruturas organizacionais tendem a desenvolver diversificadas culturas organizacionais. 

Estruturas mecânicas privilegiam culturas previsíveis e estáveis, já as orgânicas 

costumam ter culturas inovadoras e flexíveis.  

Partindo dessa abordagem, Morgan (1996) concorda com a idéia de que, assim como 

indivíduos, uma cultura têm várias personalidades, enquanto compartilham de muitas 

experiências, fenômenos que ocorrem em grupos e organizações. As organizações são 

minis-sociedades que têm os próprios padrões distintos, de cultura e subcultura. As 

visões que cada organização adota são variadas. Tais padrões compartilhados, 

fragmentados ou integrados, apoiados em várias normas operacionais e rituais, podem 
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exercer influência decisiva na habilidade organizacional ao lidar com os desafios do 

mercado. 

2.2.1.1 Intensidade da Cultura da Organização 

Supõe-se que cada organização tem desenvolvido, ao longo do tempo, uma cultura que 

a torna diferente e que explica, parcialmente, a posição da empresa no mercado. Da 

mesma maneira, dentro de uma organização, haverá distintos subgrupos que terão “sub-

culturas” que explicarão o sentido de pertensa a esse subgrupo. Assim, Van Maanen e 

Barley (1984) argumentam que é mais provável os membros de um grupo ocupacional 

desenvolverem valores e crenças compartilhadas do que os membros de uma 

organização, dispersos espacialmente, desenvolverem funções diferentes na estrutura da 

organização. Uma subcultura emergente pode ignorar e até mesmo transgredir os 

objetivos que a organização está tentando alcançar. 

Na área das empresas, interessa o efeito da cultura organizacional sobre o rendimento 

da organização e dos seus membros. No plano individual, Allcorn (1995) acha 

interessante a triangulação: cultura organizacional, moral e participação dos integrantes. 

Já na contexto organizacional, Kotter e Heskett (1992) destacam a relação entre cultura 

e sucesso. Em qualquer dos casos, uma organização que promova uma cultura que 

valorize os recursos humanos estará mais bem preparada para lidar e sobreviver em um 

ambiente que se torna turbulento e incerto. Consequentemente, a cultura de uma 

organização pode se tornar um ativo corporativo que produz enormes lucros, e não 

apenas lucro econômico (Garmendia, 1994). 

2.2.1.2.  Adaptabilidade da Cultura da Organização 

Depois da consideração sobre a intensidade da cultura e, ligada a essa classificação, é 

interessante considerar a sua adaptabilidade. Kotter e Heskett (1992) indicaram que é 

fundamental descobrir se a cultura de uma organização serve para unificar e motivar os 

membros, e se ela é funcional de modo tal que os membros sejam capazes de responder 

satisfatoriamente às pressões e demandas do ambiente. Uma cultura forte, amplamente 

incorporada na vida organizacional, mas não adaptativa, pode unir os membros da 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa  33 

organização, mas levá-los a soluções erradas ou inadequadas para os problemas do 

ambiente. 

A cultura organizacional determina o modo como as decisões são tomadas, a forma de 

interpretação e gerenciamento do ambiente organizacional, o uso da informação e o 

modo como os agentes sociais se comportam. A cultura dominante tende a refletir as 

pessoas e equipes responsáveis pela geração de lucros para a empresa (Jones & Butler, 

1992). 

As culturas podem ser adaptativas ou inertes (Schein, 1992), de acordo com a 

perspectiva do aprendizado organizacional. As adaptativas valorizam a inovação, 

encorajam e recompensam a experimentação e a aceitação de riscos pelos gerentes de 

médio e baixo escalão. Já as culturas inertes são cautelosas e conservadoras, optando 

por não correr riscos. 

2.2.2 Intenção Empreendedora 

Lages (2013) reúne, por autores, diversos aspectos referentes ao conceito de 

intraempreendedorismo: modelos propostos para explicar a relação entre as 

características da personalidade e a intenção empreendedora (Azjen, 1987; Bird, 1988; 

Boyd & Vozikis, 1994; Krueger & Brazeal, 1994; Shapero, 1982). Também o elemento 

“normas sociais” tem sido considerado em estudos empíricos como um influenciador 

das intenções empreendedoras (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000; Li, 2007). Grande 

parte dos estudiosos nesta temática (Liñán, 2004; Von Graevenitz, Harhoff & Weber, 

2010; Souitaris, Zerbinati & Al-Laham, 2007; Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc, 2006a, 

Fayolle, Gailly, & Lassas-Clerc, 2006b; Izquierdo & Buelens, 2008; Basu & Virick, 

2008; Boissin & Emin, 2007; Oosterbeek, Van Praag, & Ijsselstein, 2010) concede uma 

atenção considerável a estes modelos uma vez que incrementam o entendimento e 

antevisão de comportamentos empreendedores (Davidsson, 1995; Reitan, 1996; 

Kolvereid, 1996; Autio, Keely, & Klofsten, 1997; Wee-Liang, Larasati, Rab, Zamora, & 

Naynayakkara, 1997; Krueger et al., 2000; Kennedy, Drennan, Renfrow, & Watson, 

2003; Audet, 2004; Emin, 2006). Também diversas pesquisas consideram como base de 

estudo do intraempreendedorismo a intenção empreendedora (Scheepers, Hough, & 

Bloom, 2007; Wang, 2008; Heilbrunn, 2008). Assim, a intenção empreendedora pode 
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ser definida como a intenção de um indivíduo em criar um negócio no futuro (Krueger, 

1993; Thompson, 2009), ou, por outro lado, no contexto do empreendedorismo 

corporativo, traduz-se na criação de processos, práticas e tomadas de decisão (Lumpkin 

& Dess, 1996).  

Desses estudos, resulta interessante destacar o de Liñán (2004), que desenvolveu um 

modelo para explicar a intenção empreendedora, onde utiliza a própria variável como 

elemento-chave para explicar o comportamento humano. Ele explica que o 

comportamento está baseado na intenção individual, resultante de três fatores 

explicativos: atitude ou comportamento ousado de quem assume riscos; as normas 

subjetivas ou pressão social; e o autocontrole e adequação ou controle do 

comportamento percebido. O autor argumenta que a intenção indica o esforço que a 

pessoa está disposta a fazer para realizar esse comportamento empreendedor. 

Argumenta que a atitude para com o comportamento não só inclui um elemento afetivo, 

mas também considerações de avaliação. Quanto à percepção das normas sociais, a 

decisão de se tornar um empreendedor está muito influenciada pelo fato de se as 

pessoas do círculo íntimo aprovarão ou não esta decisão. Finalmente, o controle do 

comportamento percebido está associado à facilidade ou à dificuldade em realizar o 

comportamento de interesse; ser empreendedor. 

Vários autores, segundo Larroulet e Ramirez (2007), argumentam que uma cultura que 

incentiva as pessoas a empreender resultará em desenvolvimento. Defendem a posição 

de que a experiência e a forma de ensino incidem profundamente na intenção dos 

agentes de serem empreendedores. Neste sentido, é possível que as pessoas aumentem a 

sua intenção empreendedora, na medida em que elas possam desenvolver habilidades 

empreendedoras.  

2.2.3 Cultura e  Identidade Organizacional 

Na compreensão de Katsurayama (2013), o conceito de identidade organizacional na 

visão de autores como Albert e Whetten (1985), Hatch e Schultz (1997, 2002), Caldas e 

Wood (1997), Fernandes, Marques, e Carrieri (2000), Scott e Lane (2000) e Gioia, 

Schultz, e Corley (2000), refere-se ao relacionamento entre cultura organizacional e 

identidade organizacional. 
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Tamayo (1996, p. 72) define os valores organizacionais como: “princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a estados de existência ou a modelos de 

comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e estão ao serviço de 

interesses individuais, coletivos ou mistos”. Nessa óptica, não precisa ser definido o que 

é um comportamento desejável, porque dentro de uma visão sistêmica, fazendo uso dos 

princípios auto-organizativos e autotranscendentes (Cunha, 2006), os comportamentos 

são estabelecidos pela empresa no seus aspectos formais e informais. Formais, dizem 

respeito às normas e procedimentos, ao passo que os informais consideram valores, 

crenças e atitudes. Os primeiros são estabelecidos pela empresa, em função da sua 

arquitetura administrativa (Tamayo, 1996). Os outros são estabelecidos mediante visão 

sistêmica conforme padrões de interação que se estabeleçam com suporte nas 

probabilidades do jogo entre papel e contrapapel, no processo de complementaridade 

vivido pelos grupos nas relações (Cunha 2006). Os valores são as crenças que foram 

valorizadas pelos indivíduos da organização e funcionam inclusive como padrão de 

julgamento do comportamento de si e dos outros. Os valores organizacionais podem ser 

visualizados nos documentos oficiais da empresa e comportamentos ou na perceção de 

seus funcionários. A raiz dos valores reflete o interesse do fundador ou do grupo 

influente na empresa e pode expressar o interesse, tanto do indivíduo como da 

coletividade, e, geralmente, estão em consonância cognitiva e possuem como função 

orientar o comportamento dos membros de uma organização. 

No entendimento de Katz e Kahn (1978), os valores organizacionais têm a “a função de 

vincular as pessoas, de modo que elas permaneçam dentro do sistema e executem as 

funções que lhes foram atribuídas”. Assim como o ser humano possui necessidades e 

motivações hierarquizadas, seja por sobrevivência física ou bem-estar, os valores 

organizacionais também guardam uma classificação ordenada. 

Na perspectiva de Tamayo (1996)  “ [...] a ideia de graus de valor, de uma escala de 

valores ao longo de um continuum de importância, encontra sua base na relação dos 

valores com tempo, elemento fundamental para seu desenvolvimento, com a missão e 

os objetivos da empresa, ou seja, a escala de valores se altera a medida que os 

indivíduos que a compõe se modificam em suas necessidades, exigências e satisfações, 
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pois assim como o indivíduo e a sociedade buscam sua sobrevivência, as organizações 

também buscam tal garantia.” (p. 23) 

Consonante Ashforth e Mael (1989), a identidade da organização é formada pela 

interação dos componentes pessoais e o organizacionais. O primeiro tem relação com as 

idiossincrasias da pessoa, e é exógeno em relação ao desenvolvimento da cultura na 

organização. O segundo é, geralmente, mais uniforme entre os membros e pode dominar 

a identidade pessoal. Para os autores em tela, a identidade organizacional é coletiva, ou 

seja, a representação da organização compartilhada pelos seus membros ou por grupos 

deles. Ela é um derivado da cultura das organizações, passando pelo filtro cognitivo de 

cada um dos seus integrantes. As identidades organizacionais, nem sempre, são 

consensuais, mas podem funcionar como fonte de conflito, existindo várias, nem 

sempre funcionando de forma complementar. É demonstrado que elas moldam a forma 

como as pessoas processam a informação, e que afetam tanto a sua satisfação quanto a 

eficácia da organização.  

Consonante o pensamento acima, DiMaggio (1994) exprime que as identidades 

organizacionais constituem referências culturais estabelecidas nas interações sociais. 

Isto significa que o grau de implantação de tais identidades é variável no atual momento 

de desenvolvimento. A participação em redes sociais viabiliza situações às interações 

das pessoas e que não se apresentam como aleatórias.  

Há dois fatores que limitam a ligação em organizações: o primeiro é a estrutura formal, 

fazendo com que a criação de determinadas ligações seja mais ou menos provável 

segundo o status hierárquico e sobrepõe as relações de poder às ligações. O segundo é a 

existência da oportunidade de interagir com aqueles disponíveis para iniciar um 

relacionamento. As estruturas formais e informais em organizações hierarquizadas estão 

vagamente emparelhadas. Na qualidade de estruturas formais, podem moldar uma rede 

emergente. Na Teoria dos Laços, proposta por Granovetter (1992), nos grupos coesos, a 

informação tende a ser relativamente redundante, enquanto, em relações casuais ou de laços 

fracos, existe probabilidade maior de circularem informações diferentes. Em discordância, 

Krackhardt (1992) indica que os fortes laços que se estendem por meio de vários níveis 

hierárquicos ensejam a confiança, para que os agentes cooperem, mesmo em condições 

de mudança e incerteza. Isso sugere que, quando essas relações estão presentes, podem 
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desenvolver uma cultura de relações de cooperação e resolução conjunta de problemas. 

Embora os laços fracos possam canalizar elementos que impliquem mudanças na 

identidade organizacional, os fortes com base no contato pessoal podem ser blocos para 

estabelecer essa identidade. Eles moldam a cultura emergente.  

Na medida em que a identidade organizacional resulta de interações sociais, é também 

produto de processos de influência social. A dinâmica das redes sociais pode ter um 

efeito de homogeneização na formação da identidade. Assim, não é estranho ver a 

criação de identidades semelhantes em um conjunto de agentes envolvidos em uma ou 

mais redes interconectadas. Dessa forma, agentes estruturalmente equivalentes podem 

desenvolver identidades semelhantes, desde que, por sua posição, estejam expostos a 

pressões semelhantes e enfrentem escolhas semelhantes. Pelo mesmo motivo, agentes 

que estão próximos também podem convergir para identidades semelhantes, já que 

estão expostos a fluxos de informação e influências sociais semelhantes. A centralidade 

pode também reforçar uma identidade organizacional específica (Dutton, Harquail, & 

Dukerich 1994). Os jogadores centrais de uma rede podem incorporar a identidade 

organizativa na sua psique de uma maneira mais direta e sólida. A centralidade pode 

ajudar as pessoas que ocupam posições centrais na estrutura social informal a forjar uma 

identidade comum compartilhada, que podem ser diferentes da identidade que 

estabeleçam os membros da periferia de uma rede.  

As identidades organizacionais dependem, em parte, da centralidade dos indivíduos na 

rede, e a centralidade varia em função do acesso e do controle de recursos. É provável 

que exista uma vasta gama de identidades onde haja diferença significativa de poder na 

organização. Inversamente, quando o desequilíbrio de poder é mais baixo, o repertório 

de identidades se reduzirá e tenderão à convergência.  

Aqueles que têm mais recursos sociais e maior variedade de fluxos de informação, 

normalmente, estão em melhor posição para influenciar na formação das identidades 

dos outros e para resistir à influência dos outros em sua identidade; no entanto, a 

identidade também determina o acesso a posições diversas. Na estrutura formal, as 

pessoas cuja identidade é consistente com a cultura organizacional têm mais 

possibilidades de promoção (Podolny & Baron, 1997); mas esta correspondência não se 

sustenta no campo das redes informais. Nesta área, o acesso aos recursos sociais e à 
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informação deveria levar à formação de uma identidade muito forte. Uma identidade 

assim implica a assimilação dos objetivos organizacionais e dos comportamentos 

sancionados para atingir esses objetivo. Também implica que a pessoa internalizou 

todas as expectativas que tem sobre ela e age em conformidade. 

Em contraste, um acesso limitado aos recursos da organização e aos fluxos de 

informação deveria levar a uma identidade fraca e instável, que pode ser facilmente 

substituída. Além disso, a dissonância entre os grupos pode levar a identidades fracas. 

Os laços interpessoais proporcionam referências significativas para aelaboração de 

identidades (Gartrell, 1987); no entanto, quando as pessoas deparam referências 

conflitantes, o resultado mais provável é a inatividade, ou mesmo a evasão (Krackhardt, 

1992). Esta alienação surgida na dissonância na rede social pode enfraquecer a 

identidade organizacional social e compartilhada, ensejando a formação de identidades 

mais heterogêneas. 

Como raciocina Granovetter (1978), os membros da organização deveriam exibir 

limiares consistentes (altos ou baixos) e mais ou menos uniformes em relação às razões 

para a aceitação de novas políticas para a mudança. Em contraste, a variedade estrutural 

requer maior variedade desses limiares e, consequentemente, de razões. 

A cultura é um dos pontos-chave no estudo organizacional para se implementar 

qualquer mudança, pois, de acordo com Fleury e Ficher (1991, p. 75), “mudar por 

mudar não tem o menor sentido. Uma ideia que hoje encontra cada vez mais defensores 

é a de que o conceito de mudança, de inovação organizacional, deve estar 

profundamente imbricado no conceito de aprendizagem”. E, para a inovação 

organizacional, tem-se que passar pelas pessoas que a constituem. O quadro de 

conceitos de cultura organizacional (Quadro 4) traz uma visão da sua evolução. 
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Quadro 4 – Conceitos de Cultura Organizacional 

AUTOR CONCEITO 

Schein 

(1992) 

Cultura Organizacional é um padrão de pressuposições básicas compartilhadas, 

aprendidas por um grupo, na medida que resolveram seus problemas de adaptação externa 

e integração interna, e que funcionaram suficientemente bem para serem considerados 

como válidas e, portanto, ensinadas aos novos membros como o modo correto de 

perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas 

DiMaggio 

(1997) 

A cultura de uma organização é o conjunto de suposições compartilhadas por seus 

membros. Ela se manifesta em rituais, símbolos, normas e linguagem. Produz os próprios 

mitos. 

Fleury & 

Fleury 

(1997) 

Conjunto de valores, expressos em elementos simbólicos e em práticas organizacionais, 

que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, estabelecer a identidade 

organizacional, tanto agem como elementos de comunicação e consenso, como expressam 

e instrumentalizam relações de dominação. Consistem nos produtos e comportamentos 

visíveis; histórias, mitos e heróis e valores traduzidos em práticas organizacionais. 

Salacuse 

(1999) 

Cultura é um conjunto de significados compartilhados e duradouros, valores e crenças que 

caracterizam um grupo nacional, e outros grupos e orienta os seus comportamentos. 

Wood 

(2000) 

Conjunto de comportamentos, saberes, saber-fazer e valores  característicos de um grupo 

humano, adquiridos por meio de aprendizagem e transmitidos ao conjunto de seus 

membros. Toda cultura possui uma lógica própria, compreendida partindo dela mesma. 

Mintzberg 

(2004) 

A cultura organizacional é a mente da organização. Consistem nas crenças comuns que se 

refletem nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais tangíveis 

(histórias, símbolos, produtos) 

Liao, Frei, & 

Liu (2008) 

A cultura de aprendizagem organizacional permite o ajuste contínuo a novas situações e a 

renovação de acordo com as exigências do meio envolvente. A organização que aprende é 

hábil em criar, adquirir e transferir conhecimento e modificar o seu comportamento para 

refletir novos conhecimentos e ideias. 

Venaik & 

Brewer 

(2010) 

Os valores culturais traduzem-se em normas, crenças e também moral, e refletem-se nas 

leis e práticas da sociedade, incluindo na atuação dos indivíduos no seu meio profissional 

e das empresas. 

Dickson et 

al. (2012) 

A cultura é um conjunto de elementos que distinguem uma sociedade, ou país, de outra. É 

o conjunto de valores adotados por um grupo de pessoas que definem o seu modo de vida. 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura 
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2.3 Redes de Empresas 

2.3.1 Visão Histórica do Conceito e da Formação de Redes de Empresas 

Embora a cooperação entre empresas exista desde tempos idos, foi na décade de 1980 

que proliferou. Iniciou-se, também, o estudo dos ambientes de colaboração detectados 

entre  pequenas empresas, bem assim começou o estudo de colaboração 

interempresarial mínimo, significando a aliança formada por duas empresas, geralmente 

grandes. Esse processo de convergência reduziu o número de pequenas e médias 

empresas, agindo isoladamente, e aumentou o número de empresas em parcerias com as 

organizações. 

Porter e Kramer (2011) referem que, no início dos anos 1980, foi identificada em 

determinados setores a existência de considerável número de pequenas empresas 

localizadas juntas em áreas geográficas limitadas, pequenas regiões e cidades. Estas, 

muito especializadas e dinâmicas,  proporcionavam maiores níveis de desenvolvimento 

nas suas áreas de implantação. Foram a origem dos atuais distritos industriais. Ante o 

aparente paradoxo dos elevados níveis de concorrência entre elas, com produtos 

semelhantes, destacam-se as fortes e estáveis relações de colaboração, notadamente 

aquelas que complementavam na cadeia de valor e também entre os concorrentes 

diretos.  

Sengenberger e Pike (1999) identificaram os seguintes princípios organizativos básicos, 

em um distrito industrial: organização social e econômica baseada em pequenas 

empresas; formação de redes de empresas; mesmo setor industrial; delimitação 

geográfica; difusão de idéias e inovações técnicas; coesão social e consciência coletiva; 

facilidade e velocidade das transações entre empresas; disposição das empresas para a 

cooperação e dinamismo empresarial. Os princípios organizativos e as características do 

processo de produção são mais importantes na formação de um distrito industrial do que 

o produto comercializável (Becattini, 1999). 

A formação das redes de empresas é objeto de estudo de teóricos organizacionais, como 

Porter (1999), que pesquisa o tema sob a óptica de “clusters regionais”. 

Academicamente, com a publicação do livro A vantagem competitiva das nações, Porter 
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(1990) concedeu visão pública ao conceito de distrito industrial, denominando-o de  

cluster. No livro, Porter descreve as características desejáveis de um bom cluster, as 

consequências da sua existência, bem como, as ferramentas para trabalhar a 

possibilidade de criar clusters.  

Na compreensão de Balestrin e Verschoore (2008), o próximo passo é a criação de 

parcerias permanentes, quando se constitui o conceito de redes de empresas.  Um 

sistema de pequenas e médias organizações constitui um grupo de sociedades 

independentes claramente definidas, em que o propósito determina a característica 

fundamental da rede. Esses propósitos, perseguidos por meio da rede, inclui todos os 

aspectos centrais do negócio. As redes com estas características são criadas a fim de 

vender mais, produzir melhor e gerenciar a operação conjunta das duas atividades  

precedentes.  

Casarotto e Pires (1999) estudam o nascimento e sobrevivência das redes e alianças pela 

equação de três de três aspectos – a cultura da confiança envolvendo aspectos ligados à 

cooperação entre as empresas; aspectos culturais e de interesse de pessoas e de 

empresas; a cultura da competência, que diz respeito às questões ligadas às 

competências essenciais de cada parceiro e a cultura da tecnologia de informação para a 

agilidade do fluxo de informações entre as empresas pertencentes às redes e alianças. 

Neste contexto, Gamboa et al. (2001) sugerem que a inter-relação das empresas é 

necessária, e por isso elas assumem estratégias de colaboração e de cooperação. Nas 

primeiras, incluem-se as alianças estratégicas, fusões, aquisições, acordos tecnológicos, 

e acordos financeiros, entre outros, enquanto, na cooperação, a integração vertical em 

redes de fornecedores e distribuidores é assumida como estratégia-chave para assegurar 

a recepção, a tempo, e entrega de suprimentos e/ou produtos acabados, entre as 

multiplas fases ou etapas do processo de produção ou aos clientes finais. 

Pelo respeito à cooperação, Gonzalez (2007) acentua que a importância desta radica em 

considerar fornecedores, clientes e concorrentes como parceiros potenciais e fontes de 

informação. Estes argumentos delineam as novas formas de organização em rede, que 

exigem dispor e compartilhar informação fiável, e a tempo, entre as partes: a chave de 

uma organização em rede é a integração, e a chave da integração é compartilhar 
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informações. A estrutura em rede funciona como um canal de comunicação em que cada 

empresa conectada será tanto receptora quanto transmissora de informação. Por isso, 

para que a organização opere em rede, é preciso mudar a maneira de fazer as coisas, ou 

seja, os processos de trabalho. É essencial mudar os princípios de planejamento, 

organização, direção e controle estabelecido, assim como as políticas, normas e 

procedimentos.  

Conforme Wildeman (1999) e Gomes (1999), o motivo para entrar em uma aliança deve 

estar intimamente relacionado com a estratégia empresarial. Toda aliança é estratégica, 

mas, se não fizer parte da estratégia da empresa, tem poucas chances de dar certo. Para 

propor essa mudança na vida organizacional das empresas, de associar-se em rede, são 

necessários motivos que devem ser levados em consideração, pois o rearranjo ou a 

criação de estruturas organizacionais enseja custos (Ghemawat, 2000). 

Ainda segundo Wildeman (1999), são fatores essenciais para manter uma estratégia de 

cooperação: a avaliação frequente da rede; suprimento adequado de informações entre 

os membros da rede; garantia de que os membros se incentivem e afirmação de que os 

membros da rede continuem interessados em participar deles. O crescimento e a 

prosperidade econômica não são atingidos quando as empresas agem individualmente, 

mas sim quando estas se unem para explorar as competências coletivas. 

As redes de cooperação e alianças empresariais ocorrem em muitos setores e em meio a 

empresas de vários tamanhos, podendo envolver diversos graus de cooperação, e podem 

variar em relação aos propósitos e objetivos. Conforme Barney e Hesterly (1996), 

citados por Braga (1999), entre as razões para a formação de alianças, se destacam: 

explorar economias de escala; ter baixo custo de entrada em novos mercados; ter baixo 

custo de entrada em novos segmentos de indústria e em novas indústrias; aprender com 

os concorrentes; gerenciar a incerteza estratégica; gerenciar custos; e compartilhar 

riscos. 

Castells (2005) define as redes como um conjunto de nós interconectados. A estrutura 

das redes sugere uma articulação de várias unidades que, mediante ligações, trocam 

distintos elementos entre elas. Cada nó que a rede tem representa uma unidade, e  toda 

linha é um canal que articula essas unidades mediante diversos fluxos. Assim, por uma 
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parte, todas as unidades se fortalecem umas às outras, e, por outra, os nós da rede, ao 

tempo em que a limitam, são também pontos com origens nas quais ela se difunde. 

Como estruturas abertas que são, as redes são susceptíveis de se expandirem 

ilimitadamente, integrando mais nós, sempre que compartilhem o mesmo código de 

comunicação.  

Para Casarotto e Pires (1999), o modelo ideal de alianças de cooperação para micro, 

pequenas e médias empresas está nas redes de empresas flexíveis. Em função disso, é 

preciso estabelecer parcerias para trabalhar de forma associativa entre empresas. 

Mediante a formação de redes de cooperação, percebe-se que as pequenas e médias 

empresas, geralmente, são mais ágeis e flexíveis nos seus processos do que as grandes. 

Podem tornar-se igualmente competitivas se agregarem as vantagens que as grandes 

têm, como, por exemplo, tecnologias, logística e economia de escala. Estas estruturas 

gerariam sinergia suficiente por meio de sua responsabilidade perante a rede, 

flexibilizando a abertura de oportunidades para a rede e seus associados, tornando-os 

mais adaptativos ao negócio. 

Na mesma corrente de pensamento, Cândido e Abreu (2000) consideram que as redes 

expressam uma estrutura não rígida que outorga um grande valor agregado às suas 

atividades, permitindo que elas introduzam novos materiais e elementos. As redes são 

uma importante ferramenta para o aumento das capacidades de ultrapassar fronteiras e 

melhoria de eficácia e eficiência das partes envolvidas, já que facilitam a reunião de 

habilidades complementares de variadas empresas (Richardson, 1972). 

As redes de empresas são foco de estudo no sentido de potencializar recursos e otimizar 

o tempo das empresas, tornando-as mais competitivas em relação a sua produção e 

atuação no mercado com resultados econômicos e desenvolvimento regional. Os 

teóricos citados fazem referências a conceitos como alianças, cooperação, estratégia, 

concorrência, lucros, tecnologia da informação (TI), manutenção por aprendizado 

constante entre elas, gerenciamento da informação, cultura organizacional, dentre 

outros. Estudam a maneira como se formam, focando em estratégias, cooperação, 

confiança, quais os problemas que devem ser superados para uma boa qualidade de 

funcionamento e sua manutenção.  
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A formação de redes de empresas pode surgir de uma necessidade empresarial (não 

planejada) ou de uma necessidade estratégica (planejada), de acordo com Amato (2000). 

As formas que estas organizações podem assumir são várias, mas todas visando ao 

beneficiamento do negócio da rede, não permanecendo rígidas. Discutem características 

como viabilidade, flexibilidade e a sua aplicação a pequenas e médias empresas. São 

vistas também como fator de desenvolvimento local. 

Como evoca Castells (2005), as redes são e serão os componentes fundamentais das 

organizações. Elas são capazes de se formar e expandir-se por todos os espaços da 

economia global, porque contam com o poder da informação propiciado pelo novo 

paradigma tecnológico. Elas estão quebrando os paradigmas da organização tradicional 

e trazendo um processo da gestão inovador.  

Nas redes, os grupos participantes são independentes e existe uma multiplicidade de 

lideranças. As interligações que transpõem as fronteiras das empresas possibilitam a 

interdependência dos participantes. Os benefícios mútuos tornam tangíveis os 

propósitos unificadores (Lipnack & Stamps, 1994). 

Ainda se reportando à importância da característica da independência das empresas que 

formam as redes, Lipnack e Stamps (1994) destacam a característica de que as que 

participam de redes empresariais, embora sejam flexíveis ao fazer negócio em conjunto, 

em vez de se fundirem, permanecem independentes, cada uma com as próprias finanças, 

funcionários e áreas de especialização. A mesmo tempo, porém, tais empresas atuam 

como só uma, somando recursos e fazendo intercâmbios técnicos e complementares, ou 

seja, aproveitando-se da sinergia criada. 

Nesta perspectiva, os autores citados referem-se à formação de redes de empresas com 

características relacionadas à cultura organizacional com valores semelhantes que 

viabilizem a confiança, sinergia, em redes; que possuam mecanismos de aprendizagem 

organizacional contínuos no sentido de utilizar a sinergia e a confiança para um 

crescimento contínuo e troca de conhecimentos; que possuam e apliquem modelos de 

RSE e favoreçam o desenvolvimento do intraempreendedorismo. 
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2.3.2 Motivos para Potencializar a Cooperação entre Empresas 

Neste âmbito, surgem as ferramentas de cooperação organizacional, onde 

contextualmente estão inseridas as redes de empresas. Na lembrança de Amato (2000), 

rede de empresas é um método organizacional de atividades econômicas por meio de 

coordenação e/ou cooperação interfirmas. 

As redes de empresas são definidas pela Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreeendimentos Inovadores - ANPROTEC e o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2002) como empresas que interagem, entre si, 

com fornecedores, clientes, e/ou parceiros na transferência de tecnologia, e/ou com 

centros de pesquisa, centros técnicos, universidades, centros superiores, e outras 

entidades públicas, a fim de aumentar sua competitividade, resolver problemas, entrar 

em novos mercados, desenvolver e produzir bens e serviços. 

2.3.2.1 Benefícios 

Motivos mistos produto/mercado evidenciam que a cooperação em redes permite 

contemplar a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos, entrada em outros 

mercados, ou a opção de se proteger contra a possibilidade de que mais produtos 

possam ser desenvolvidos e, assim, prejudicar a atual posição competitiva. A 

possibilidade, em algumas áreas, de desenvolver linhas de negócios com marca própria 

da rede permite para muitas micro e pequenas empresas – MPE, desenvolver políticas 

de desenvolvimento da marca eficazmente e criar um patrimônio intangível, também 

individualmente. A participação em rede bem estabelecida projeta, ainda mais, a 

imagem da empresa, podendo ser útil em relação às transações com terceiros. 

Modificando as estruturas básicas dos mercados, mediante as redes, as empresas podem 

criar barreiras de entrada mais eficazes para o seu negócio, absorvendo grandes clientes 

na rede, reduzindo assim o nível potencial de concorrência. De modo mais ativo, as 

redes podem permitir o desenvolvimento de ações que alterem a base tecnológica 

referente no mercado; a aceleração do ritmo de desenvolvimento de produto e 

lançamento no mercado, utilizando as redes de distribuição e vendas dos membros da 

rede; a capacidade de negociação e das condições de obtenção de recursos, tais como 

compras conjuntas de matérias-primas, serviços adquiridos de fornecedores 
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especializados e melhorias na capacidade de obter empréstimos de bancos; mais 

eficiência dos recursos comerciais e de produção. Existem a expansão dos recursos e a 

redução do risco por via do agrupamento de recursos entre vários membros da rede, 

alcançando-se projetos rentáveis, o que, de forma individual, não seria possivel. 

Outrossim, aceitar a participação de outras empresas e reduzir o grau de participação 

individual permite reduzir os riscos do projeto (Escuela de Negócios-EOI, 2006). 

2.3.2.2 Cenários 

As redes parecem ser a resposta para os desafios futuros, que exigem esquema 

colaborativo. Nelas ocorrem mudanças de atitude em relação ao trabalho. Observa-se 

que os especialistas, no século imediatamente passado, eram contratados para dirigir, 

coordenar e supervisionar a força de trabalho, atualmente, com a crescente importância 

do trabalho fundamentado no conhecimento, a fiscalização desses trabalhadores mudou, 

em função de que as pessoas são capazes de planejar o próprio trabalho e exigem 

flexibilidade para ajustá-lo às várias situações e problemas. Observa-se a relevância da 

especialização e da mão de obra qualificada. O modelo econômico de lucro por meio do 

trabalho intelectual difere do padrão tradicional de tipo industrial. As economias de 

escala são menos importantes. Elas são substituídas por ênfase na inovação. Para inovar, 

se reconhece a importância de incentivar múltiplos relacionamentos, que permitam criar 

redes de pesquisa e localizar posições privilegiadas delas. A cooperação para o 

desenvolvimento de tecnologias favoráveis à cooperação em rede diz respeito às 

tecnologias nas áreas da gestão da informação e comunicação, que têm dinâmica própria 

de geração de conceitos de trabalho. Cada vez mais se enfatiza a importância de as 

pessoas se encontrarem satisfeitas de trabalhar no ambiente. Para os jovens, e conforme 

as novas gerações se incorporem ao mercado de trabalho, vai ser difícil compreender 

outra forma mais rígida para executar o trabalho. O papel da liderança e da gestão já é 

mais um serviço para executar do que uma posição. A capacidade da gestão é um 

serviço prestado em condições cada vez mais competitivas. Exigir-se-á cada vez mais 

eficiência deste serviço, que, em um ambiente de rede, envolve a coordenação e 

execução de atividades com objetivos muito específicos. A globalização exige 

coordenar redes dispersas ao redor do mundo e a adaptabilidade simultanea em muitos 

ambientes diferentes. Os fatores acima estão desenvolvendo as próprias dinâmicas 
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internas. As políticas governamentais podem estimular ou restringir os 

desenvolvimentos, mas, em geral, existe uma tendência a não interferir negativamente 

no cenario (Escuela de Negócios-EOI, 2006). 

2.3.2.3. Confiança 

Como ensina Castells (2005, p.108), uma rede “pode ser implementada materialmente 

em todos os tipos de processos e organizações. [...] A lógica das redes é necessária para 

estruturar o não estruturado, porém, preservando a flexibilidade, pois o não estruturado 

é a força motriz da inovação na atividade humana”. O não estruturado baseia-se 

fundamentalmente na confiança como fonte de redução da incerteza.  

A confiança é de conceito-chave, quando se discute o esquema e um otimizador de 

tempo. Apesar da importância do conceito no desenvolvimento de redes, é difícil 

encontrar análises que o expliquem claramente. Em geral, o conceito de confiança no 

âmbito das redes de empresa pode ser entendido como a esperança de que os parceiros 

comerciais (potenciais) não ajam de forma oportunista, na ausência de poder sobre eles. 

Os  membros devem compartilhar e tornar pública, entre eles, uma série de informações 

relevantes para a estratégia, processos de negócio e competências, que são a base das 

vantagens competitivas da cooperação em rede. Se os membros não estão convencidos 

da ética e dos princípios de todos, eles não compartilharão recursos e conhecimentos. O  

desenvolvimento de confiança envolve a confiança inicial entre os participantes, que 

pode surgir do conhecimento pessoal, da filiação comum a associações, clubes, 

referências de amigos e parceiros de negócios, ou credibilidade que proporciona uma 

boa reputação. Ainda, a confiança pode ser melhorada pela incorporação de acordos 

formais, contratos, regras de comportamento, bem como por intermediário facilitador. A 

confiança pode ser mantida por meio da interação social, instrumentalizada pela 

comunicação aberta e franca, ausência de divergências indevidas e consecução dos 

objetivos comuns. Uma vez que, na rede, existem empresas e indivíduos, precisa-se 

distinguir a confiança entre as pessoas, a confiança e segurança na instituição, bem 

como a confiança resultante quando se consideram ambos os polos. Para cada um, 

existem medidas que contribuem para desenvolver essa confiança (Escuela de 

Negócios-EOI, 2006). No quadro 5, encontram-se representados alguns conceitos de 

Redes de Empresas e sua importância, segundo os autores aí referidos. 
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Quadro 5 – Conceitos de Redes de Empresas e sua importância 

AUTOR CONCEITO 

Richardson (1972) As redes são importantes ferramentas para o aumento das capacidades de traspasso de 
fronteiras e melhoria de eficácia e eficiência das partes envolvidas. 

Porter (1990; 1999) Importância dos clusters regional: características, consequências e como criá-los. 

Lipnack & Stamps 
(1994) 

Os benefícios das redes tornam tangíveis os propósitos unificadores. 

Cassarotto e Pires 
(1999) 

O nascimento e sobrevivência das redes e alianças vem determinado pela equação: a 
cultura da confiança; aspectos culturais e de interesse de pessoas e empresas; a cultura das 
competências essenciais e da tecnologia de informação. 

O modelo ideal de alianças de cooperação para micro, pequenas e médias empresas esta 
nas redes de empresas flexíveis. 

Braga (1999) Dentre as razões para a formação de alianças, destacam-se: explorar economias de escala; 
ter baixo custo de entrada em novos mercados; ter baixo custo de entrada em novos 

segmentos de indústria e em novas indústrias; aprender com os concorrentes; gerenciar a 
incerteza estratégica; gerenciar custos; e compartilhar riscos. 

Wildeman (1999); 
Gomes (1999). 

O motivo para entrar em uma aliança deve estar intimamente relacionado com a estratégia 
empresarial, caso contrário, tem poucas chances de sucesso. 

Ghemawat (2000) O arranjo ou a criação de estruturas organizacionais gera custos. Portanto, devem ser 
analisados todos o motivos antes de entrar nessa mudança da vida organizacional das 
empresas. 

Amato (2000) A formação de redes de empresas pode surgir de uma necessidade empresarial ou de uma 
necessidade estratégica.  

Cândido e Abreu 
(2000) 

As redes apresentam uma estrutura flexível  que outorga um grande valor agregado às suas 
atividades, permitindo introduzir novos materiais e elementos. 

Gamboa et al (2001) A inter-relação das empresas é necessária, por isso elas assumem estratégias de 
colaboração e cooperação. 

ANPROTEC & 
SEBRAE (2002) 

Entende-se como redes as empresas que interagem, consigo mesmos, com fornecedores, 
clientes e/ou parceiros na transferência de tecnologia, e/ou com centros de pesquisa, 
centros técnicos, universidades, centros superiores, e outras entidades públicas, a fim de 
aumentar sua competitividade, resolver problemas, entrar em novos mercados, desenvolver 
e produzir bens e serviços. 

Castells (2005) As redes podem ser definidas como um conjunto de nós interconectados. Elas são 
componentes fundamentais das organizações; estão quebrando paradigmas tradicional e 

inovando a gestão. 

González (2007) A importância da cooperação fundamenta-se em considerar fornecedores, clientes e 
concorrentes como parceiros potenciais e fontes de informação. 

Tálamo & Carvalho 
(2010) 

“A estruturação na forma de redes de cooperação traz resultados efetivos às empresas 
integrantes, dotando-as de competitividade e flexibilidade frente aos desafios de mercado. 
Porém, exige amadurecimento tanto da rede de cooperação quando dos próprios 
empresários que a integram, a fim de superarem suas próprias dificuldades culturais, 

evitando barrerias ao aprendizado e ao perfil sinérgico”. 
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Richardson (1972) As redes são importantes ferramentas para o aumento das capacidades de traspasso de 

fronteiras e melhoria de eficácia e eficiência das partes envolvidas. 

Porter (1990; 1999) Importância dos clusters regional: características, consequências e como criá-los. 

Lipnack & Stamps 
(1994) 

Os benefícios das redes tornam tangíveis os propósitos unificadores. 

Barbosa & Souza “... estratégias empresariais pautadas pela edificação de redes de cooperação dentro e fora 
da cadeia produtiva e o estabelecimento de um sistema de governança compartilhada entre 

os elos dessa mesma cadeia resultaram em uma dinâmica de desenvolvimento econômico-
social significativamente mais pujante no território produtivo onde foram experimentadas”. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura. 

2.4 Intraempreendedorismo 

2.4.1 Origem do Termo 

O termo intraempreendedor vem das raízes da palavra francesa “Entrepreneur”. Os 

alemães têm o seu equivalente, “Unternehmer”, com o mesmo significado (Luchsinger 

& Bagby, 1987). Nicholas (1993) aborda a morfologia da palavra e sua definição: intra 

significa dentro; pré significa antes e neur significa centro nervoso. Ou seja, alguém que 

pode formar ou mudar substancialmente o centro nervoso de dentro do negócio. Daí, o 

intraempreendedor, designado pelo neologismo “intrapreneur”, é “o empresário que 

reside ou está dentro dos limites das organizações e é uma invenção social que permitirá 

que as pessoas expressem o seu próprio potencial”. (Kolchin & Hiclack, 1987). Em 

reportagem publicada em 17 abril de 1982, Norman Macrae, economista, futurologista e 

editor do The Economist, atribui a gênese do termo a Gifford Pinchot, empresário 

estadiunidense, cofundador do Bainbridge Graduate Institute e autor de livros sobre a 

gestão de empresas com títulos cativantes, tais como Intrapreneuring: Why You Don't 

Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur (Pinchot, 1985) e The 

Intelligent Organization (Pinchot & Pinchot, 1996). 

Naquela ocasião, Pinchot (1985), para abreviar o termo empreendedor intracorporativo, 

definiu e caracterizou o intraempreendedor como a pessoa que, dentro de uma 

organização, assume responsabilidades diretas para transformar uma ideia em um 
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produto final lucrativo com a da assunção de risco e da inovação (Fumagalli et al., 

2010). 

2.4.2 Definições e Conceitos 

A comunidade acadêmica elegeu vários conceitos para retratar intraempreendedorismo. 

A definição de intraempreendedorismo, presente nos estudos de Lages (2013), reúne 

diversos autores, englobando os conceitos de intrapreneuring (Pinchot, 1985); 

intraempreendedorismo (Nielson, Peters, & Hisrich, 1985; Hisrich & Peters, 2007; 

Antoncic & Hisrich, 2000); empreendedorismo corporativo (Burgelman, 1983; Vesper, 

1984; Guth & Ginsberg 1990; Hornsby et al., 1993; Zahra, 1993a; Stopford & Baden-

Fuller, 1994; Hashimoto, 2009); corporate venturing (Biggadike, 1979; MacMillan, 

1986; Ellis & Taylor, 1987); empreendedorismo corporativo interno (Schollhammer, 

1981; Jones & Butler, 1992); entrepreneurial management (Stevenson & Jarillo, 1990); 

e strategic entrepreneurship (Hitt et al., 2001; Ireland et al., 2001).  

Os intraempreendedores são pessoas com visão empresarial que manifestam uma 

conduta e orientam o seu comportamento ao desenvolvimento e surgimento do espírito 

empreendedor interno, criando e utilizando ideias inovadoras, desenvolvendo-as como 

oportunidades de negócios rentáveis, comprometendo o seu tempo e esforço para 

pesquisar, desenvolver e moldar estas ideias em negócios para benefício próprio e o 

crescimento sustentável da empresa. Identificam sucessos onde outros veem fracassos 

ou problemas, e cuja força esta na inovação e na criatividade de bens e serviços, 

tornando-se agentes de mudança (Pinchot, 1987; Finch, 1985; Ross & Unwalle, 1986, 

Duncan, 1986; Mc Ginnis & Verney, 1987; Kolchin & Hyclack, 1987; Garzón, 1995; 

Garzón et al., 2002; Antoncic & Hisrich, 2003; Narayanan, Yang & Zahra, 2009; 

Kuratko & Audretsch, 2009). 

Na sua explicação sobre os intraempreendedores Pinchot (1989) comenta que 

determinadas características desde tipo de pessoas decorrem da combinação de uma 

forte visão e uma insaciável executividade que não concedem sossego até o indivíduo 

tornar sua visão em realidade. Complementando, Fumagalli et al. (2010) adicionam, isto 

é o que permite defini-los como sonhadores que realizam sonhos e que como 
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empregados que assumem a responsabilidade pela criação de inovações dentro da 

organização.  

Assim, para facilitar a compreensão do que é um individuo intraempreendedor, resulta 

útil o Quadro de Pinchot (1985), onde se apresentam as características do intra-

empreendedor: 

 

Quadro 6 – Características diferenciais entre empreendedores e intraempreendedores 

Características Empreendedores Intraempreendedores 

Motivos  

principais 

Independência; oportunidade de criar 

dinheiro 

Independência e capacidade de avançar nas 

compensações corporativas 

Orientação de  
tempo 

Sobrevivência e crescimento do 
negócio entre 5 e 10 anos 

Entre gerentes tradicionais e empreendedores, 
dependendo da urgência em atingir o 

cronograma corporativo ou auto-imposto. 

Atividade Envolvimento direto Mais envolvimento direto do que delegação 

de tarefas 

Risco Assume riscos moderados Assume riscos moderados 

Status Nenhuma preocupação com  

símbolos de status 

Sem preocupação com símbolos de status 

tradicionais- deseja a independência 

Falhas e erros Lida com erros e falhas Tenta esconder projetos arriscados até que 
estejam prontos 

Decisões Segue o sonho com decisão Capaz de fazer com que os outros concordem 

em ajudar a realizar seu sonho 

A quem serve A si e aos clientes A si, aos clientes e aos patrocinadores 

História familiar 

 

Experiência empresarial em pequena 

empresa, profissional ou em fazenda 

Experiência empresarial em pequenas  

empresas, profissional ou em fazenda 

Relacionamento 
com os outros 

Transações e acordos com  
relacionamento básico 

Transações dentro da hierarquia 

Fonte: Adaptado de Pinchot, G.I. (1985). Intrapreneuring (p. 44-47). New York: Harper & Row. 

 

As características dos intraempreendedores constituem vantagem para organização 

porque os intraempreendores estão diretamente relacionados ao seu poder de inovação, 

em sentido amplo, e melhoria contínua em seus processos. A capacidade de gerar 

soluções para problemas de forma espontânea e proativa representa apenas um dos mais 

simples aspectos positivos do estímulo à capacidade intraempreendedora. Distinguem-

se, também, como possíveis benefícios: a criação de produtos/serviços, 
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desenvolvimento de melhorias aos produtos/serviços, agregação de valor aos produtos, 

por meio de outros produtos/serviços complementares ou valorização de marca/imagem, 

iniciativas de redução de custos operacionais (Hashimoto, 2006). 

Ainda nos passos de Hashimoto (2006), comparando com os empreendedores os 

intraempreendedores, o autor ressalta outras diferenças.  

 

Quadro 7 – Diferenças entre empreendedores e intraempreendedores 

Empreendedor Intraempreendedor 

Não tem uma cultura organizacional, parte do zero Respeita a cultura já existente 

Assume riscos altos, pois o fracasso de um projeto 

pode representar sua ruína 

Riscos que assume são baixos, a organização 

assume a maior parte dos riscos. 

Pode conceber seu negócio sem nenhuma 

influência externa 

Os negócios gerados devem estar alinhados com a 

missão e objetivos da organização 

Usa capital próprio ou capta no mercado Usa o capital da organização 

Precisa montar a infra-estrutura Conta com pelo menos parte da infra-estruturada 

organização 

Fonte: Hashimoto (2006, p.70) 

 

Importante é ressaltar a reflexão feita pelo autor em tela sobre o mito corrente de que a 

forma única do funcionário exercitar seu espírito empreendedor é deixar a empresa e 

criar um negócio pela sua conta. Embora Pinchot, na década de 1980, tenha 

demonstrado que a dicotomia não necessariamente aconteceria, Hashimoto (2006) 

assinala que os gestores ainda enxergam um possível conflito de interesses entre a 

organização e os funcionários que buscam desenvolver “projeto pessoal” nela. Eles 

entendem que um funcionário não conseguiria dedicar-se à empresa tendo essa ideia e 

ambição.  

2.4.3 Intraempreendedorismo e Inovação 

Como já visto, Antoncic (2001) expressa o intraempreendedorismo valendo-se do 

conceito de inovação proposto por Schumpeter (1988). Assim, o autor define atitude 

intraempreendedora como a determinação na busca de soluções novas e criativas novas 

o criativas que quebrem as velhas práticas da empresa. Incluem-se, para tanto, o 

desenvolvimento e a melhora de velhos e novos produtos, serviços, mercados, 
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tecnologias e técnicas de administração que permitam melhor gerenciamento da 

empresa.  

Drucker (1987) assinala a inovação como a competência fundamental da organização. 

Na mesma linha, Pryor e Shays (1993) acentuam que o intraempreendedorismo cria um 

ambiente onde a inovação esta presente e pessoas “comuns” podem se transformar em 

empreendedores internos de sucesso. Para tanto, o ambiente deve ser capaz de: 

encorajar os colaboradores a desenvolver e expor as suas ideias; permitir que referidas 

ideias prosperem e aumentem; facilitar os recursos e a autonomia necessários para 

avaliar, testar e modificar as ideias as vezes que for preciso; assumir pequenas falhas 

como elemento essencial do aprendizado para se atingir o sucesso; e oferecer 

treinamentos especiais para os colaboradores que revelarem compromisso e vontade de 

se superarem. 

Estes fatores são os mesmos que Pinchot e Pellman (2004) consideram como 

necessários para que a inovação aconteça. Assim, partindo de que o 

intraempreendedorismo é um grande catalisador de inovações, o desafio lançado às 

organizações é o de criar meios e dar oportunidades para que seus intraempreendedores 

persigam e realizem essas visões, que devem estar alinhadas à estratégia da empresa. 

Esse desafio torna-se maior em tempos de redução de mão de obra interna e sua 

consequente terceirização. Nesses momentos é que a empresa deve trazer o conceito de 

rede de empresa, e aplicá-lo. Algo que, na origem, pode ser visto como um problema, a 

redução de mão de obra é a medida impopular por excelência; deve virar oportunidade. 

É o momento para encorajar intraempreendedores a criar a própria organização, ligada à 

empresa-mãe, mediante uma rede que permita um trabalho conjunto, onde o 

intraempreendedor se valha do aprendido na empresa, do seu conhecimento da cultura 

organizacional, e a empresa-mão e consiga uma parceria que traga ganhos, onde, 

originalmente, se vislumbravam dificuldades. 

2.4.4.  Cultura Intraempreendedora 

Pode-se dizer que uma organização tem uma cultura intraempreendedora quando 

procura criar condições para que o empregado atue como dono do negócio, constituindo 

uma estrutura e um clima organizacional que apoiem e que permitam o 
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desenvolvimento da inovação (Hashimoto, 2006). Partindo do envolvimento dos 

empregados na empresa, o autor classificou o intraempreendedorismo em formal e 

informal. No primeiro tipo  se incluem os apoios e as facilidades que as organizações 

prestam aos seus funcionários para realizarem, na prática, a sua visão 

intraempreendedora. Essas empresas são, geralmente, organizações com ambiente de 

trabalho agradável, que recompensam corretamente os funcionários e os estimulam à 

assunção de riscos se isso comporta possibilidades de sucesso. Constituem organizações 

de estrutura ampla, onde a comunicações flui em sentido de baixo para cima e vice-

versa. Já o intraempreendedorismo informal aparece em organizações que não têm um 

clima tão favorável à inovação e seus resultados futuros estarão jungidos às condições 

nas quais nascem. 

Wunderer (2001) refere-se à importância de os gerentes incentivarem o 

intraempreendedorismo e concedem liberdade e autonomia aos empregados. Hamilton 

(2008), Wunderer (2001); Dornelas (2003); Hirish e Peters (2004); Pinchot e Pellman 

(2004); Easley e Longenecker (2006) estudam os instrumentos que dão suporte à cultura 

intraempreendedora, e Hirish e Peters (2004); Easley e Longenecker (2006), examinam 

as barreiras que dificultam o surgimento de culturas intraempreendedoras.  

De acordo com Fumagalli et al. (2010), citando Wunderer, 2001, para instaurar o 

intraempreendedorismo, precisam ser modernizados aspectos da cultura organizacional, 

conforme Quadro 8  

 

Quadro 8 – Comportamentos da cultura tradicional e intraempreendedora. 

Cultura Tradicional Cultura Intraempreendedora 

Normas e regulamentos  →  Incorporação da visão  

Mudanças são ameaças  →  Mudanças são oportunidades  

Aversão a erros  →  Disposição a aprender com os erros  

Questionamento de novas idéias  →  Comprometimento e suporte às idéias  

Inovação revolucionária  →  Melhoria contínua  

Interesses próprios de curto prazo  →  Cooperação de longo prazo  

Monitoramento e controle  →  Confiança mútua e liberdade  

Orientação para a empresa  →  Orientação para o cliente  

Fonte: Fumagalli, L.A., Corso, J.M., Silva, W.V., & Costa, I.S. (2010). Intraempreendedorismo: um 

estudo das relações entre cultura organizacional e a capacidade de empreender nas empresas (pag.08). 
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Wunderer (2001) merece destaque, ao fazer referência aos instrumentos facilitadores da 

transição: gerenciar a empresa por objetivos; selecionar os recursos humanos em função 

destes objetivos; definir as responsabilidades individuais; estimular a liderança participativa 

e delegada; treinar e capacitação pessoal; promover o reconhecimento pessoal; estabelecer 

canais de conversação com os colaboradores; distribuir tarefas importantes (empowerment); 

envolver todos em projetos; job rotation; recompensar o desempenho; realizar pesquisas 

com os clientes internos e externos; distribuir os resultados; ampliar benefícios para os 

colaboradores.  

Chieh e Andreassi (2008), citando Easley e Longenecker (2006), estudam as barreiras que 

dificultam e as boas práticas que facilitam o intraempreendedorismo: a possibilidade de 

punição pelo insucesso em razão do risco assumido, ideias novas e falhas; a falta de canal 

para exposição/execução de novas ideias ou sugestões; ausência de medidas organizacionais 

para estimular, promover e encorajar intraempreendedorismo; a falta de políticas para coibir 

disputas internas e falta de cooperação; a mingua de comunicação interna e existência de 

redutos que visam à manutenção de status quo; a existência de pessoas sem visão crítica em 

busca de novas oportunidades; a falta de clareza da missão, prioridade e objetivos 

organizacionais; ausência de suporte gerencial às novas iniciativas; a falta de recompensa às 

ações empreendedoras; e a disponibilidade inadequada de tempo ou de recursos para novos 

empreendimentos. Como medidas de incentivo ao empreendedorismo, os autores em 

referência destacam: a cultura de delegação de poder, de assimilação de risco e de ação da 

força de trabalho; a celebração e premiação para sugestões, ideias, progressos e resultados 

alcançados; os canais de comunicações internos livres e eficientes; o suporte gerencial e 

engajamento de todos os níveis hierárquicos; o contínuo engajamento e incentivo à 

assunção de risco e novas ideias; o desenvolvimento de processos para geração e 

implementação de novas ideias; a clara definição das necessidades, visão e direção 

organizacional; o desenvolvimento de uma cultura de cooperação e de trabalho em equipe; a 

disponibilidade de recursos para suportar novas ideias; e o treinamento interdisciplinar e 

designação de missões especiais (fora das atividades cotidianas).  

Nas principais barreiras mencionadas, segundo Easley e Longenecker (2006), não surge a 

falta de recursos. Assim, demonstram as razões que dificultam o surgimento de 

intraempreendedores na empresa, sendo de natureza cultural e não financeira. De fato, 

observam-se que a falta de suporte e cooperação, em adição ao medo de punição, lideram a 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 56 

lista de fatores que vão contra a cultura intraempreendedora. Assim, os autores em 

referência reforçam a importância de uma cultura organizacional que transmita confiança, 

encoraje e estimule seus funcionários a intraempreenderem. 

Desde então se percebe que a confiança e a motivação constituem os principais elementos a 

serem potencializados por uma cultura intraempreendedora. A motivação porque é um 

elemento de retroalimentação, pois quanto mais se satisfazem as necessidades individuais e 

organizacionais, mais motivação é necessária para prosseguir com atividade 

intraempreendedora (Fumagalli et al., 2010). E a confiança porque é o complemento eficaz 

(Madhok, Mellewight, & Webel, 2004; Poppo & Zenger, 2002), ou o suplemento (Das & 

Teng, 1998) idôneo para estabelecer os controles organizacionais necessários para que os 

interesses compartilhados possam virar ações de intraempreendedorismo. 

Esses interesses compartilhados são, para Hashimoto (2006), o melhor que o 

intraempreendedorismo tem de si. Quando as organizações favorecem o 

intrampreendedorismo, estão, ao mesmo tempo em que canalizam o espírito empreendedor 

dos funcionários, alinhando-os com os objetivos estratégicos da empresa. Por este motivo, a 

cultura intraempreendedora deve ser elemento prioritário dentro da organização, 

promovendo sempre atitudes inovadoras, identificando potenciais intraempreendedores, 

favorecendo a criação e o surgimento de ideias e visualizando oportunidades e não ameaças 

em todas essas ideações. 

Nas suas conclusões, Hartman (2006) explica que o surgimento de uma cultura 

intraempreendedora deve iniciar pela correta disseminação das estratégias organizacionais, 

mediante um programa de comunicação de valores que atingisse toda a empresa. Depois 

disso, o processo decisório deve conter planejamentos de longo prazo e basear-se em 

atitudes e responsabilidade social, ambiental e ética. 
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Quadro 9 – Conceitos de Intraempreendedorismo 

AUTOR CONCEITO 

Pinchot (1989) Intraempreendedor é o empreendedor interno. Trabalham para transformar uma 

ideia em sucesso.  

Stevenson & Jarilo 

(1990); Hartman 

(2006) 

Intraempreendedorismo é o empreendedorismo que ocorre dentro de empresas já 

existentes.  

Burgelman & Sayles 
(1986) 

O intraempreendedorismo ocorre devido ao comportamento autônomo e 
estratégico de trabalhadores do nível operacional.  

Pryor & Shays (1993) Intraempreendedorismo é a criação de um ambiente propicio para as inovações 
florescerem. O intraempreendedor é criativo, ousado, gosta dos desafios e possui 

uma motivação que deve ser estimulada. 

Chung & Gibbons 
(1997) 

O intraempreendedorismo se manifesta em ações coletivas surgidas a partir de 
ideias individuais, através do gerenciamento de incertezas. 

Antoncic (2001) O intraempreendedorismo é um processo interno que lida com novos negócios e 
atividades inovadoras 

Wunderer (2001) Os intraempreendedores inovam, identificam e criam oportunidades de 
negócios, além de montar e coordenar novas combinações ou arranjos de 

recursos para gerar e agregar valor. 

Antoncic & Hisrich 

(2003) 

O intraempreendedorismo é uma forma de justificar a revitalização do 

desempenho das empresas em âmbito organizacional, condicionada aos 

objetivos e aspirações pessoais dos funcionários. 

Pinchot & Pellman 

(2004) 

Intraempreendedor não é, necessariamente, que tem a ideia, mas aquela que faz 

o que é preciso para que vire sucesso. 

Ireland, Covin, & 

Kuratko (2009) 

Comportamento empreendedor baseado na visão da organização como um todo, 

que propositada e continuamente rejuvenesce a organização e molda o escopo 
das suas operações através do reconhecimento e exploração da oportunidade 

empreendedora 

Ping et al (2010) O intraempreendedorismo é uma das formas de promover um crescimento 
sustentável nas empresas 

Estevam (2012) A prática intraempreendedora influencia no suporte organizacional para a 
inovação e o enfrentamento dos desafios no mercado. 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura. 

2.5 Responsabilidade Social Empresarial  

2.5.1 Definições e Antecedentes  

"RSE é, essencialmente, um conceito segundo o qual as empresas decidem 

voluntariamente  contribuir para uma sociedade melhor e um ambiente mais limpo" 

Livro Verde da UE 
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Há muitas definições da ideia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), de acordo 

com a agência a tomar. Duas são particularmente interessantes: 

“Responsabilidade Social é a forma de conduzir os negócios de uma empresa de modo 

que esta se torne co-responsável pelo desenvolvimento social. Uma empresa 

socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e incorporalos no planejamento 

de suas atividades, buscando atender a demandas de todos eles, não apenas dos 

acionistas ou proprietários”1. 

"RSE é o compromisso contínuo por parte das empresas a se comportar de forma ética e 

contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida dos 

funcionarios e suas famílias, da comunidade local e da sociedade em geral"
2
 

O conceito de RSE, incorporando as forças das interconexões, é um assunto  recente nas 

discussões do mundo acadêmico e corporativo. Os grandes destaques em relação ao 

assunto começaram com a publicação de Howard Bowen em 1953, seguido de outros 

estudiosos, inclusive do arauto da Administração, Peter Drucker. 

Embora o conceito se tenha tornado popular recentemente, pode-se traçar suas origens 

no século XIX, no marco do cooperativismo  e o associacionismo; no entanto, é no 

século XX, com o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar e do aumento do 

sentimento filantrópico, quando se coloca dentro das instituições. Embora a expressão 

tenha surgido nos anos 1950-1960 nos EUA, na Europa começou a se desenvolver nos 

anos 1990, quando a Comissão Europeia utilizou o conceito para envolver os 

empresários em estratégia de emprego que geraria maior coesão social. Durante essa 

década, Estados e organizações internacionais apoiaram a sociedade civil nas suas 

                                                

1 Instituto Ethos - Brasil (2005). 

2 Holme, L. & Watts, R., World Business Council for Sustainable Development. 
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chamadas ao setor privado da economia para criar um modelo da gestão moderna, que 

aportasse soluções aos novos problemas nascidos com esta realidade em mudança, 

derivada da globalização. A Organização das Nações Unidas - ONU, a União Europeia - 

UE e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 

começaram a dar uma orientação cada vez maior sobre diferentes aspectos da RSE 

(Santos et al., 2006). 

Do Fórum Econômico Mundial em Davos (1999), surge o Pacto Global, tentando 

envolver as empresas nos princípios da RSE. Após a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro 

(1992), a de Nova York (1997) e a de Joanesburgo (2002), a RSE recebeu grande apoio 

da sociedade, com o debate sobre a necessidade de um quadro regulamentar e 

formalização de políticas de RSE, como algumas das questões mais importantes. Estas 

cobranças encontraram suas primeiras respostas no ano 2000, com a publicação da 

versão definitiva do primeiro Global Reporting Initiative - GRI, que forneceu às 

empresas critérios básicos para a elaboração dos relatórios de sustentabilidade. Um ano 

mais tarde, a UE publicou o seu Livro Verde, onde lançou as bases do Marco Europeu 

de RSE. Desde então, a resposta dos Estados em matéria de RSE tem sido  heterogênea. 

No contexto europeu, a Dinamarca e o Reino Unido encontram-se no topo da lista de 

atividades, com um secretário de Estado para a RSE a Suécia tenta envolver de maneira 

prioritaria as empresas públicas na RSE; a França foi um dos primeiros a desenvolver 

um quadro de política nacional e a Alemanha concentra-se mais em propostas 

voluntárias (Santos et al., 2006). 

Nesse estudo da evolução da RSE, Schmidt e Bohnenberger (2009) assinalam que o 

termo coorporativo pode dar o entendimento da responsabilidade social apenas dentro 

das organizações. Para Schmidt e Bohnenberger (2009), a responsabilidade social 

empresarial deve ser utilizada estrategicamente, de forma a alcançar as pessoas dentro e 

fora da empresa. A organização pode aliar modelos da gestão empresarial focados no 

conhecimento em conjunto com um modelo de responsabilidade social corporativa. 

Dessa forma, algumas instituições defendem esse vocábulo sob diversos ângulos.  

Chamam a atenção, porém, a aceitação e a aplicação internacional do conceito de 

responsabilidade declarado pelo Ethos em 2005, que acentua, “o conceito de 

responsabilidade social aplicado à gestão dos negócios se traduz como um compromisso 
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ético voltado para a criação de valores para todos os públicos com os quais a empresa se 

relaciona: clientes, funcionários, fornecedores, comunidade, acionistas, governo, meio 

ambiente”. 

A polêmica sobre o assunto se manteve e ainda se conservará por algum tempo, pois o 

mundo dos negócios alegava que o objetivo das corporações situava-se na geração de 

lucros para seus stakholders, e o conceito de sustentabilidade não se encaixa nesse 

objetivo. Friedman (1977, p. 116), corroborando, aponta que, em uma economia livre, 

"há uma e só uma responsabilidade social do capital - usar seus recursos e dedicar-se a 

atividades destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro das regras do 

jogo, o que significa participar de uma competição livre e aberta, sem enganos ou 

fraudes". 

Carrol (1979) sugere a responsabilidade social das corporações como obrigações das 

organizações com a sociedade. Transcendia o conceito econômico de gerar lucros e 

seguir as normas das empresas. Alguns pesquisadores, sobre o assunto, acreditavam que 

a responsabilidade social empresarial se resumia a atividades meramente voluntárias 

desenvolvidas pela empresa (Manne, Wallich, & Carrol, 1979). 

Durante a década de 1970, o Comitê de Desenvolvimento Econômico adotou a 

sustentabilidade baseada na Teoria dos Três Círculos. O primeiro se refere à eficiência 

econômica das empresas e sua função de gerar produtos para vender à sociedade, 

produzir trabalho e impulsionar a economia local. O segundo analisa o papel da 

empresa de oferecer empregos e contratar pessoas, manter um contato humano entre 

empregador e empregados e sua missão em conservar os recursos naturais. O terceiro 

círculo engloba a ideia da empresa que auxilia a sociedade a minimizar suas mazelas, 

tais como a miséria e a fome. 

Acompanhando este debate até então, torna-se evidente o fato de que a conceituação de 

responsabilidade social ainda não possui uma padronização de termos e conceitos, 

porém Carrol (1979) sugere que o pensamento evolua com conhecidência em três 

etapas, a primeira das quais consiste na obrigatoriedade da empresa em seguir as regras 

de mercado e as leis, a segunda em alinhar as ações da empresa no sentido de se 

convergirem com as normas, valores e expectativas da sociedade, e a terceira consiste 
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na capacidade de as organizações agirem além das pressões da sociedade, investindo 

uma visão de benefício em longo prazo para a sociedade. 

O primeiro modelo analisado pelo autor para compreender o conceito de 

responsabilidade social está baseado em quatro necessidades, simultâneas e 

inseparáveis, da sociedade divididas em quatro etapas. A primeira e de maior 

importância consiste na responsabilidade econômica da empresa, a segunda na 

responsabilidade legal, a terceira na responsabilidade ética e a última na 

responsabilidade discricionária. Como noticia Carrol (1979), a responsabilidade 

econômica é o papel primordial da empresa: oferecer produtos ou serviços para vender à 

sociedade. Responsabilidade legal significa tornar a organização lucrativa, seguindo as 

normas, leis e regulações impostas para a atividade. A responsabilidade ética é a 

capacidade da empresa em seguir preceitos que, mesmo não constituindo uma lei 

formal, a sociedade espera da organização. A responsabilidade discricionária são as 

atividades que a empresa assume perante a sociedade, mesmo que estas não sejam 

esperadas legal, etica ou economicamente. Consiste de um ato puramente voluntário da 

empresa perante a comunidade. 

O modelo descrito configura uma base de referência para compreender a 

responsabilidade social, pois este assunto é dinâmico e algumas necessidades da 

sociedade, como as contidas na responsabilidade ética, mudam ao passar dos anos. O 

autor acredita que o modelo de responsabilidade social é apenas um fator que deve ser 

analisado junto com as questões sociais e a filosofia da responsabilidade (estratégia do 

negócio) para formar a responsabilidade social empresarial. 

Considera ainda que o ambiente que envolve as questões sociais deve ser compreendido 

por  parte de cada organização, pois, com o apoio em estudos realizados pela Holmes 

(1999), variadas empresas podem ser alvo de pressões éticas pela sociedade. “Um 

banco, por exemplo, não é tão pressionado sobre assuntos ambientais como uma 

fábrica.” (Holmes, 1999, p. 501). 

Compreende-se, então, que a filosofia da responsabilidade consiste na capacidade da 

empresa em produzir ações proativas de responsabilidade social (Pompeu & Marques, 

2013). 
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Na visão de Melo Neto e Froes (2001), a responsabilidade deve chegar, tanto interna 

como externamente, a organização. Para esses autores, não basta que uma empresa 

adote ações para a melhoria de sua comunidade externa sem a preocupação com seus 

funcionários, com sua qualidade de vida e no atendimento de suas necessidades básicas. 

Essa visão mais abrangente contribui para a definição de estratégias e ações de 

responsabilidade social, de forma a criar uma consciência, em seus agentes, dos papéis 

que podem atuar. Trabalhar a responsabilidade social interna não exclui a externa, 

conforme o direcionamento institucional adotado. 

Assim, a responsabilidade social deve ser encarada como um processo que visa ao 

aprimoramento das relações entre os diversos agentes que compõem o cenário social. 

Esse panorama engloba as organizações, governo, comunidade civil e a sociedade. O 

estudo do capital social inerente a esse cenário oferece o entendimento de como as 

relações entre os agentes podem ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

(Dobers & Halme, 2009).  

2.5.2 Dimensões da RSE 

Conforme definido anteriormente, a RSE pode e deve ser entendida como parte 

substancial da estratégia da empresa, uma estratégia corporativa que envolve um 

compromisso consciente e consistente de agir, aplicando recursos disponíveis para 

respeitar e promover os direitos humanos, o crescimento da sociedade e a proteção do 

meio ambiente. Isso significa contar com todos e cada um dos stakeholders para o 

desempenho e a sustentabilidade do projeto. Ao incluir na estratégia corporativa as 

expectativas de todos os agentes envolvidos, significa assumir o dever de efetivá-los na 

dimensão interna e externa da empresa, considerando aspectos econômicos, humanos, 

sociais e ambientais, demonstrando respeito pelos valores éticos, pelas pessoas e pela 

comunidade (Santos et al., 2006). 

Dentro do nível externo da RSE, destaca-se o compromisso da empresa com os clientes, 

fornecedores e sociedade em geral, bem como com o meio ambiente. Uma empresa é 

mais do que uma entidade que oferece emprego e riqueza; é um agente de 

desenvolvimento da comunidade onde está localizada. A consciência de RSE supõe, 

logo, que a empresa não é apenas uma instituição que vende bens ou serviços para obter 
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lucro, mas depende e se alimenta do ambiente, influenciando-o necessariamente. Para 

este fim, a empresa é vista como um objeto de natureza social, com uma missão de 

serviço à comunidade. Isto faz com que se deva ocupar não só com seu crescimento 

econômico, mas também com o bem-estar social. 

Na prática, a RSE é uma forma de assumir a direção estratégica da empresa, é uma 

abordagem abrangente à gestão organizacional. Ela procura maior compromisso dos 

trabalhadores com os objetivos e missão da empresa; busca ter uma comunidade estável, 

com bons níveis de saúde e educação, baixas taxas de criminalidade e as boas relações 

com as instituições, para garantir o normal desempenho de suas operações. Procura, 

também, um ambiente limpo,  implementando processos para otimizar o uso de recursos 

e redução de resíduos, tudo com o objetivo de melhorar os lucros da empresa e garantir 

a sua sustentabilidade a longo prazo. Em suma, a dimensão externa da RSE proporciona 

benefícios para a sociedade em termos de sua contribuição para a democracia 

(comportamento do cidadão), para melhorar a coesão social, reduzir a pobreza e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável; incentiva a integridade administrativa, 

fortalecendo o respeito aos Direitos Humanos, a concorrência, a transferência de 

tecnologia e a proteção ambiental, dentre outros. 

É na dimensão interna, porém, que se concentra este estudo. No plano das empresas, os 

principais benefícios da RSE poderiam ser enquadrados em alguns campos. 

A consciência da responsabilidade social enseja inovação, pois envolve uma mudança 

no padrão de relacionamento da empresa: o objetivo primordial deixa de ser maximizar 

o valor e os benefícios para os acionistas, tornando-se geração de valor e beneficios para 

todos os stakeholders. Por outro lado, as empresas que se comprometem na sua 

Responsabilidade Social enfatizam a transparência (Pompeu & Marques, 2013), 

aplicando modelos de propagação voluntária da informação com tripla dimensão - 

econômica, social e ambiental - concebida e dirigida a todos os interessados. Aplicando 

eficiência e rentabilidade, a RSE ajuda a reduzir custos. O interesse pelos empregados 

reduz o absenteísmo e aumenta a retenção de talentos (reduzindo, assim, os custos de 

demissão e de controle). Além disso, a flexibilidade nas condições do trabalho, como 

horário, permitem poupar o espaço para comportar mais trabalhadores. Também os 

programas de saúde e bem-estar pessoal diminuem os custos associados às visitas 
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médicas, estadas em clínicas, medicamentos, dentre outros. Espera-se, ainda, aumento 

das vendas, ao conquistar a lealdade do cliente e melhoria  nos resultados econômicos. 

Iniciativas de negócios que visam a cuidar dos filhos dos trabalhadores ajudam a 

aumentar a produtividade destes, diminuindo o estresse e a depressão, reduzindo 

absenteísmo e interrupções no trabalho. Outro impacto positivo ocorre sobre a 

produtividade dos programas relacionados aos horários flexíveis, saúde, bem-estar e 

respeito à diversidade no local de trabalho. A melhoria da imagem e a reputação das 

empresas dependem da forma como estas são vistas pela sociedade e impactam nos seus 

resultados. Nos últimos anos, várias empresas foram envolvidas em escândalos 

relacionados ao trabalho infantil, à corrupção, à concorrência desleal, à manipulação 

e/ou utilização indevida de informações, situações em que não se respeitam os direitos 

fundamentais dos trabalhadores, dentre outros. Tais escândalos tiveram um impacto 

significativo sobre os resultados do negócio. Atualmente destaca-se a preferência dos 

consumidores por empresas sociais ou ambientalmente responsáveis, bem como a 

confiança que relata aos seus stakeholders saber que a empresa se preocupa com as 

necesidades deles. Ocorre um aumento da satisfação do cliente nas empresas que 

melhoram o seu funcionamento social interno, garantindo serviço coerente com as suas 

demandas. Infere-se que as empresas com horários flexíveis podem melhorar o serviço 

aos seus clientes, oferecendo-lhes maior número de horas de funcionamento. As 

empresas com legalidade, que consideram políticas sobre diversidade e resolução de 

conflitos, como indicado pelo Institut Business For Social Responsability, reduzem o 

risco de serem perseguidas e multadas em matéria penal, ambiental, laboral ou 

monopolista. 

A RSE é um conceito transversal (Justino, 2013), que afeta áreas diversas da gestão de 

uma empresa, sendo os recursos humanos de especial interesse para os efeitos internos. 

Nesse sentido, concede-se especial atenção à análise de funcionários da organização. 

Supõe-se que a RSE tem várias implicações para os trabalhadores: a aprendizagem 

continua a todo nível; a delegação e o trabalho em equipe que estimula a motivação e a 

autorrealização; a transparência na comunicação interna; a diversidade da força de 

trabalho; salários justos e uma remuneração coerente e transparente; igualdade de 

oportunidades e processo de recrutamento ‘limpos’; compromisso com a gestão e o 
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progresso da empresa; a empregabilidade e perdurabilidade no posto de trabalho –

procurando o desenvolvimento  da carreira profissional; segurança e higiene no local de 

trabalho; e um bom equilíbrio entre trabalho, família e lazer, entre outros aspectos 

(Santos et al., 2006). 

Neste sentido, o desempenho dos papéis que as pessoas têm em áreas diversas de sua 

vida – pessoal, laboral e familiar – afeta–lhes em variegadas dimensões. Embora 

apareçam cada vez mais estudos que falam do enriquecimento trabalho-família 

(Kirchmeyer, 1992; Rothbard, 2001; Ruderman, Ohlott, Panzer, & King, 2002), a 

perspectiva de conflito continua a reinar na literatura (Barnett, 1998; Greenhaus & 

Parasuraman, 1999; Haas, 1999). Respondendo a esses conflitos, algumas empresas 

optam por introduzir programas e políticas para conciliar os papéis adotados pelos seus  

trabalhadores; no entanto, visto que os resultados da aplicação de tais medidas estarão 

influenciados pela cultura organizacional que, portanto, é a que tem de ser trabalhada  

para um resultado real de responsabilidade social interna. 

Pesquisas realizadas sobre a importância das políticas das organizações para promover o 

equilíbrio entre o trabalho e a família, por exemplo, mostram que, em empresas onde há 

conciliação entre ambos, estes expressam melhor desempenho (Hill, Hawkins, Ferris, & 

Weitzman, 2001; Anderson, Coffey, & Byerly, 2002; Clark, 2002). Se existem 

organizações onde as políticas de Responsabilidade Social Interna continuam se 

entendendo como um custo, é porque ainda existe o conceito de que é o tempo de 

trabalho, e não o desempenho, o que compra o salário. O erro está em não se concentrar 

nas pessoas. Segundo Ponce (2007), quando as pessoas não são centrais neste 

pensamento, além de sua insatisfação, cria-se cultura que dificulta a comunicação e o 

estabelecimento da confiança necessária para a concretização de objetivos comuns. 

Uma empresa, no entanto, que mais do que uma organização econômica é uma 

comunidade de pessoas, desenvolverá uma cultura que vai facilitar a direção dos 

trabalhadores com objetivos concretos e definidos, encaminhados a alcançar a mesma 

consecução. Neste sentido, Jimenez, Acevedo, Salgado e Moyano (2009) assinalam que, 

quando na cultura corporativa não se percebem esforços para que os funcionários 

acreditem no fim ultimo desta, provavelmente não irão utilizar os programas destinados 

a tais fins, dada a coerção cultural que sentirão quando da sua utilização. Se assim for, 
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entre os principais obstáculos para a eficácia das medidas de responsabilidade interna 

aplicadas pela empresa estaria o relacionado às conseqüências percebidas na hora de 

fazer uso desses programas. Em contraste, uma cultura de apoio para a sua utilização, 

conseguiria um impacto maior (Allen, 2001). 

Em seguida, trabalhar-se-a sobre a importância da cultura organizacional e sua relação 

com a RSE, desde a perspectiva dos seus programas, e ver-se-á a eficácia destes para 

incentivar o intraempreendedorismo. Dallimore e Micket (2006) dizem que há provas 

suficientes para afirmar que a existência e a implementação de certos programas de RSE 

produzem benefícios tanto para o trabalhador - menos estresse, mais controle no 

trabalho, mais tempo familia - como para a empresa. 

2.5.3 Ética e RSE 

Há algumas décadas teria sido ridículo tentar aproximar conceitos relativos às Ciências 

Econômicas com os referidos ao campo da ética (Van Gich, 1987), em razão da forma 

de conceber a empresa como uma entidade independente das circunstâncias 

características do ambiente em que ela existe. Dos anos 1970, em diante, 

desenvolveram-se conceitos que abordam situações densenvolvidas na empresa, como 

responsabilidade social, bem comum, projeção social, compromisso com o ambiente. 

Isso póe em termos a ética e os valores.  

Na perspectiva de Vidal (1990) pode-se apreciar a forma como os termos  moral e ética 

são usados com abundantes significados para designar realidades diferentes, mas 

relacionadas entre elas, ou aspectos de uma mesma realidade. O termo ética refere-se, as 

vezes, ao racional em termos da capacidade dos seres humanos para diferenciar o 

conveniente do que não é; em outras circunstâncias, é usado como referência ao estudo 

do problema, no mesmo sentido da capacidade humana. A dição moral também tem 

dois usos basicamente: um refere-se ao religioso, para designar a parte da estrutura da 

religião que regula a atividade dos seus seguidores; o outro designa os códigos de 

comportamento dos adeptos de alguma religião para padronizar os momentos e aspectos 

da vida. Ambos os vocábulos são também usados como substantivos, para designar o 

conjunto de conhecimento sobre o que é bom, e como adjetivos referindo-se à qualidade 

da realidade, enquanto esta depende das atividades das pessoas e elas são responsáveis 
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pela bondade posta na intenção das ações que realizam. Pode-se também referir o uso 

que é feito de ambas as palavras para designar níveis na moral e na ética. O primeiro 

nível é a vivência dos valores e é chamado de ética ou moral vivenciada. O segundo 

nível é o dos princípios e normas e é conhecido como ética ou moral formulada. 

Olhando-se além da diferenciação terminológica, descobre-se que em duas concepções 

diferentes da vida, a grega e a romana, existem termos para designar a personalidade 

ética ou moral dos membros da comunidade e para expressar o caráter ou modo de ser 

(natural ou adquirido) que motiva as formas de comportamento. Isto leva a propor o que 

já se encontra na maioria dos autores a respeito do uso das duas unidades de idéias e a 

utilização indiferenciada destas, para se referir à mesma situação relativamente ao 

comportamento humano. Para deixar um elemento conceitual que será válido nas 

reflexões deste documento, entender-se-a a ética como reflexão feita sobre os atos 

humanos, enquanto eles comportam, individual ou coletivamente, uma orientação para a 

prática do bem ou encaminhada a exclusão dele, o que se entende como a prática do 

mal. O certo e o errado serão entendidos com referencia à dignificação dos seres 

humanos e ao cumprimento de normas mínimas universais que permitem fazer juízos de 

valor sobre as consequências das ações pessoais e corporativas. 

A concepção da empresa teve mudanças significativas nas últimas décadas em áreas 

como a valorização da sua dimensão cultural, a dimensão humana da organização, a 

apropriação do conceito de cooperação na dinâmica interna e externa, e fez tomar 

consciência da intervenção direta em seus processos de três tipos de capitais: físico, 

humano e social (Cortina, 2003). Segundo Tua e Gonzalo (1989), esta ideia implica 

compreender que o conceito de empresa envolve fatores de produção que lhes são 

confiados pela comunidade e que na organização confluem em uma coalizão de 

interesses variados aos quais ela deve dar satisfação.  Nestes conceitos, privilegiam-se 

os fatores humanos e o contexto social como elementos que identificam a razão de ser 

das empresas, enquanto elas surgem da iniciativa das pessoas para atender as 

necessidades da sociedade (Sierra, 2002). A excelência das empresas olha-se com 

indicadores como a orientação à ação, a pesquisa sobre as necessidades dos 

consumidores, o fomento das habilidades entre os administrativos, a produtividade, 

cultura corporativa, a concentração no que sabem fazer melhor e a estrutura 

organizacional. Além disso, a  sensibilidade ao seu ambiente e como estas estão 
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impactando a realidade circundante são critérios para fixação de outros indicadores que 

permitirão  avaliar o desempenho da empresa (Koontz & Weihrich, 1994). 

Cada organização tem capacidade para determinar o conjunto de valores que orientam 

suas ações. O mesmo se aplica em relação aos momentos históricos pelos quais elas 

passam, o que pode resultar em mudanças que deverão se realizar para uma constante 

reorientação dos seus objetivos. O significado destas concepções é enorme para a 

compreensão do desenvolvimento do perfil estimativo da pessoa, já que a sociabilidade 

é um componente-chave na vida ética; portanto, sua participação em vários grupos 

(família, empresa, instituição de ensino, congregação religiosa, clubes) tem uma 

influência sobre a sua forma de assumir os valores pelo perfil estimativo que se 

desenvolve em cada uma delas, com a tendência a fragmentar a posição pessoal, de 

acordo com a situação em que está vivendo em cada grupo. Outra implicação pode ser 

vista na forma como o sistema social está estruturado desde as das percepções que 

ocorrem em todos os subsistemas que o compõem, com as várias posições das 

organizações que há em cada um deles. A terceira questão que deve ser mencionada é a 

das diferenças geracionais. São diferentes os estilos de vida que implicam a eleição e 

evolução de valores. As transformações tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, 

científicas, dentre outras, implicam mudanças na axiología dos grupos sociais e das 

pessoas. Neste conjunto de ideias, as empresas devem rever a sua orientação desde a 

perspectiva da comunidade e das pessoas que compõem a organização: a sua orientação 

estará errada quando descontextualizada do seu ambiente e se encaminhe a interesses 

isolados que ignorem os objetivos comuns da sociedade e do desenvolvimento de 

projetos daquelas pessoas que as conformam (Amariles & Bermudez, 2009). 

A ética nas empresas é identificada como uma rede de relações em que a empresa inclui 

todas as pessoas e todos os setores que fazem dela parte com o conceito de 

corresponsabilidade. É importante a sensibilização, sobretudo, os processos 

desenvolvidos na empresa, de forma que desapareçam as fronteiras rígidas que uma vez 

foram tão importantes (Amariles & Bermudez, 2009). 

Nesta nova concepção de empresas, todos os núcleos que a compõem interagem 

permanentemente, respeitando os procedimentos de cada setor, mas sem marginalizá-

los, porque, ao contrário, o fluxo de informação em todas as possíveis vías possibilita  
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qualificar a produção de cada um dos setores na implementação de atividades que lhe 

ssão próprias. Isso resulta, segundo Kanter (1989), em aumento da eficiência da 

empresa, já que as pessoas é que têm mais ferramentas, informações e apoio para tornar 

a ação mais confiável e atuar mais rápido. Assim, podem conseguir muito mais; aquilo 

que se estabelece na geração de redes de comunicação de dupla via. 

Os níveis diretivos conseguem maior integração com os outros níveis da empresa, 

permitindo uma proximidade com as pessoas e processos, o que torna possível manter a 

informação atualizada, que se obtém de maneira direta; isto transforma as relações de 

poder, no sentido de permitir aos outros centros acessar à informação, que é 

normalmente restrita aos diretores da empresa. Assumir esta nova realidade com visão 

de liderança implica compreender que se alcançou um novo estilo da gestão no qual a 

hirarquia administrativa dirige esquemas de participação com base no pressuposto de 

que, quando um líder dá poder aos outros, não reduz o seu poder, ao contrário, aumentá-

lo, especialmente se a organização como um todo funciona melhor (Amaríles & 

Bermudez, 2009) e entrou no processo de tomar consciência da responsabilidade que 

têm todos os núcleos nos processos da empresa. 

Em relação ao ambiente externo da empresa, existem vários elementos que, a parti daí, 

dificultam influências sobre o desenvolvimento de todos os processos; entre eles estão 

os fornecedores e clientes, mas também devem ser considerados a "concorrência" e o 

Estado. Tudo isso na sociedade particular em que está contextualizada a empresa e que 

têm um número de subsistemas que determinam as condições nas quais opera, para 

disponibilizar ao público o bem ou serviço que produz. Variáveis culturais, econômicas, 

políticas, ambientais, legais, educacionais, religiosas, científicas e de qualquer outra 

índole têm influência e são, por sua vez, influenciadas pelos processos decorrentes das 

atividades que cada empresa desenvolve. 

2.5.4  RSE e Valor Compartilhado 

O conceito “criar valor” aparece cada vez mais em textos acadêmicos e da gestão 

profissional do negócio, fundamentalmente quando se quer definir um critério para a 

tomada de decisões em qualquer área da empresa: comercial (criar valor para os 

clientes), financeira (criar valor para os acionistas) ou estratégica (criar valor econômico 
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líquido). Além disso, as empresas adotam "valores" como princípios subjacentes às 

relações entre seus membros e entre estes e os agentes externos que, segundo Hofstede 

(1980), quando aceitos por todos, se tornam parte da cultura da organização. Quando os 

valores incluem normas morais universais, que estão em vigor em qualquer ponto do 

tempo e em qualquer lugar do espaço, aproximam-se ao conceito de Ética já explicado. 

Porter e Kramer (2011), no artigo “Criação de Valor Compartilhado”, oferecem uma 

visão um pouco distinta a respeito da teoria e da prática da RSE, exibindo o conceito de 

“valor” com uma força maior à concedida. 

Até antes do artigo ora referido, a RSE associava o significado de valor ao de “princípio 

ou regra de conduta”, assumindo a idéia de que os valores de uma empresa são usados 

para definir restrições que as pessoas partes dela devem respeitar. Nisso se encontra um 

dos fios de ligação entre a RSE e ética nos negócios. A ética fornece os princípios e 

padrões morais, que qualquer conduta humana deve respeitar. Porter e Kramer (2011) 

vão além disso, pois apresentam a RSE como um critério para a tomada de decisão, para 

que os valores e as restrições de comportamento permitam a criação de valor como 

função-objetivo da empresa. Assim, comprende-se que o objetivo da gerência 

corporativa não é tanto adotar um código de valores a fim de fazer parte da cultura da 

empresa, mas como critério avaliador de opções de decisão que considere tanto o 

benefício econômico quanto o bem-estar social. 

Ainda, o conceito de valor compartilhado é definido por Porter e Kramer (2011, p.13) 

como as políticas gerais e as operações da empresa que aumentam a sua 

competitividade e, simultaneamente, melhoram as condições econômicas e sociais das 

comunidades onde a empresa atua. A competitividade da empresa pode ser vista por via 

dos benefícios obtidos como resultado da produção e venda de bens e serviços no 

mercado. Uma melhoria nas condições econômicas e sociais significa que a empresa, 

além de benefícios privados, contribui para o aumento da prosperidade para o conjunto 

da sociedade a que pertence. Portanto, a empresa compartilha o valor criado, quando, 

além de benefícios, cria valor social. 

Nesse sentido, a principal contribuição teórica de Porter é o seu conceito de Estratégia 

Empresarial. A estratégia empresarial é a procura deliberada de um plano de ação que 

desenvolva a vantagem competitiva de uma empresa e a acentue, de forma que  cresça e 
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expanda o seu mercado, reduzindo a concorrência. A estratégia articula as 

potencialidades da empresa, de modo que a ação coordenada e complementária de todos 

os componentes contribua para o cumprimento dos objetivos definidos. Para que a 

estratégia seja bem-sucedida na prática, no entanto, a empresa deve criar uma proposta 

de valor diferenciado que atenda as necessidades de um conjunto selecionado de 

clientes. A empresa obtém uma vantagem competitiva com base em saber como 

configurar a cadeia de valor, ou um conjunto de atividades relacionadas com a criação, 

produção, venda, entrega e serviços pós-venda de seus produtos ou serviços. Porter e 

Kramer (2011) enfatizam, porém, que nas últimas décadas a maioria dos gerentes de 

negócios tem-se limitado a estudar a melhor forma de se posicionar dentro da indústria 

entre os concorrentes. Perderam a oportunidade de conhecer as necesidades 

fundamentais da sociedade ou, simplesmente, não conseguiram interpretá-las 

corretamente.  Portanto, acreditam que os gestores tenham agido com visão estreita que 

não facilitou a criação de valor suficiente, e recomendam estender a análise do número 

de forças envolvidas no modelo estratégico e desenvolvam novas linhas de negócios 

para fornecer o que eles chamam de valor compartilhado. Eles insistem na ideia de que 

a empresa deve voltar a conectar o seu sucesso com o progresso social. Valor 

Compartilhado não é filantropia, é a nova maneira de alcançar o sucesso econômico 

duradouro. Não faz parte da “periferia”. Esta localizado no coração da forma de fazer 

negócios. Para descobrir formas de fazer negócios baseados no princípio do valor 

compartilhado, é prerrequisito que os líderes e gestores da empresa desenvolvam novas 

habilidades e conhecimentos, tais como uma apreciação mais profunda das necessidades 

da sociedade, uma verdadeira compreensão da base da produtividade da empresa, e a 

capacidade de desenvolver negócios com uma temporalidade baseada no médio e longo 

prazo. 

No entendimento de Porter e Kramer (2011), existem três maneiras distintas, embora 

complementares, de dar valor para a empresa e para a sociedade, constituindo-se, com 

efeito, círculo positivo. Essas três formas compreendem novos productos e mercados, 

redefinição de produtividade na cadeia de valor e criação de grupos locais de apoio à 

empresa (clusters). Cada uma dessas vertentes é parte do círculo virtuoso de valor 

compartilhado, fornecendo cada uma valor em uma determinada área, o que facilita o 

surgimento de oportunidades em outras áreas. A habilidade do diretivo da empresa para 
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criar valor compartilhado aplica-se tanto às economias avançadas como aos países em 

desenvolvimento, embora as oportunidades específicas e os  modelos de negócios serão 

diversos. As oportunidades serão diferentes para cada setor e para cada empresa, mas 

cada empresa tem possibilidades. 

No que se refere a novos produtos e mercados, as demandas da sociedade nas áreas de 

saúde, habitação, alimentação, ajuda a idosos, melhora da segurança financeira, redução 

do impacto ambiental, dentre outros, são necessidades não satisfeitas na economia 

global. Porter e Kramer (2011) convidam aos responsáveis das empresas a inovar, a 

redesenhar seus produtos ou métodos de distribuição. Os mesmos autores encorajam os 

líderes a explorar, de forma permanente, novas necessidades sociais que levem as 

empresas a descobrir oportunidades para se diferenciarem. Essa diferenciação irá ajudá-

los a reposicionarem-se nos mercados tradicionais.  

Satisfazer as necessidades dos mercados carentes, muitas vezes, requer redesenho dos 

produtos e/ou métodos de distribuição. Estes requisitos podem incentivar uma inovação 

com aplicação em ambos os mercados emergentes e tradicionais.  

No que se refere à redefinição da produtividade na cadeia de valor, Porter (1985) 

descreve e populariza esse modelo. O conceito  tornou-se logo uma poderosa ferramenta 

para análise de planejamento estratégico. Seu objetivo final é o de maximizar a criação 

de valor e minimizar os custos. Trata-se de criar valor para a empresa cliente, resultando 

em margem entre o que é aceito pagar e os custos incorridos para adquirir a oferta. A 

prática mostrou, no entanto, que a redução de custos monetários também tem um limite 

tecnológico, porque, por vezes, também afetou a qualidade do produto e deu origem a 

custos internos para a empresa. Consequência disso, Porter e Kramer (2011) propõem 

aplicar o princípio da criação de valor compartilhado na gestão da cadeia de valor. Eles 

reconhecem que a cadeia de valor da empresa afeta e é afetada por inúmeras questões 

sociais – como a gestão de recursos naturais, água, saúde e segurança no trabalho, 

igualdade de oportunidades no local de trabalho, dentre outras. Eles evidenciam que a 

empresa-cliente está começando a entender que o empobrecimento progressivo dos 

fornecedores não é sustentável para a cadeia de valor. 
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Para evitar esse risco empresarial, Porter e Kramer (2011) recomendam que a empresa 

ajude aos fornecedores, facilitando-lhes os recursos de produção e o acesso a 

financiamento, compartilhando tecnologia e transmitindo conhecimentos. O objetivo 

final é que o fornecedor aumente a sua produtividade e consequentemente permita 

acréscimo de beneficios da empresa. 

Finalmente, sobre a criação de clusters locais, há de se ressaltar que a introdução do 

conceito de cluster remonta às reflexões de Porter (1990) sobre a localização e, em 

particular, à noção de “Diamante da Vantagem Nacional”. Ele passou a estudar quais 

eram as fontes das vantagens competitivas em setores/países, analisando os casos de 

sucesso para achar implicações tanto na estratégia da empresa quanto nas  economias 

nacionais. O cluster é apresentado claramente nas reflexões sobre o quarto determinante 

do diamante, o correspondente às related and supporting industries. Para Porter (1998), 

cluster é uma concentração geográfica de empresas, fornecedores especializados, 

instituições, tais como universidades e associações empresariais, interligadas; empresas 

que competem, mas também cooperam entre si e criam uma massa crítica para facilitar 

a competitividade de cada uma das organizações que fazem parte do cluster. Porter e 

Kramer (2011) recomendam às empresas multinacionais colaborar no estabelcimento de 

clusters eficientes em cada um dos lugares onde elas realizam as operações de negócios. 

Eles assinalam que o sucesso de toda empresa está influenciado pelas empresas e 

infraestruturas que estão em seu ambiente. A produtividade e a inovação fortemente são 

influenciadas pela existência de clusters. O desenvolvimento das capacidades locais 

facilita a produtividade da empresa. Deficiências no ambiente onde a empresa atua 

enseja a ela custos internos. Porter e Kramer (2011) concluem que uma empresa está 

criando valor compartilhado quando ajuda a construir clusters, ao reduzir as 

deficiências sociais, educativas e institucionais do territorio, mas também a empresa se 

beneficia porque um bom cluster local é uma fonte de produtividade e redução de 

custos internos. 

2.5.5 RSE e Aprendizagem Organizacional 

Lembram Weick (1979) e Hedber (1981), que a aprendizagem interna é identificada 

fundamentalmente pelo sucesso da organização em enfrentar as mudanças ambientais, 
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pelos seus resultados com base na ideología compartilhada, e pelo entendimento de tais 

mudanças terem acontecido (Fiol & Lyles, 1985).  

Os seres humanos nascem com a capacidade de aprender; é pela aprendizagem que se 

adaptam às mudanças no ambiente.  

A aprendizagem acontece quando se adotam ações eficazes, efetivas, e se corrigem os 

erros. As teorías de aprendizagem organizacional tentam explicar os processos que  

conduzem ou preveem  mudanças no conhecimento organizacional. 

As mudanças ambientais que estimulam a procura de rotinas organizacionais 

alternativas, tecnologías, ambientes e objetivos podem levar à aprendizagem de alto 

nível, também denominada de duplo vínculo  (Fiol & Lyles, 1985; Argyris & Schön, 

1978). Continuando com Fiol (1994), esta envolve o desenvolvimento de variadas 

interpretações das informações novas. 

Este tipo de aprendizagem carateriza-se pela mudança organizacional sob condições de 

ambiguidade, com informações incompletas ou incertas (Lant & Mezias, 1992). As 

estratégias que a organização adote para lidar com tais informações favorecerão 

instituir-se contexto novo, não só para a interpretação dos problemas mas também para 

a tomada de decisões, conduzindo-a a uma aprendizagem organizacional de nível  mais 

alto, que resultará em mudanças importantes, às normas, valores, visões de mundo e 

marcos de referência (Shivastava, 1982; Daft & Weick, 1984; Ginsberg & 

Ventrakaman, 1985; Thomas, 1990). 

Considerando a atual necessidade de desenvolver novas habilidades para enfrentar 

novos desafíos no mercado, cada vez são mais as organizações que implementam 

estratégias para alcançar a aprendizagem organizacional (Gandolfi, 2007; Chen, Chong, 

Gering, & Chuang, 2005; Lee & Tsai, 2005). A ideia de que as vantagens de uma 

empresa estão nos seus recursos básicos ficou obsoleta faz tempo; cada vez mais, a 

difereça está no conhecimento. Nesse conceito de “conhecimento”, incluem-se aqueles 

recursos específicos que, embora invisíveis, são determinantes para o desempenho da 

organização, por estarem baseados na aprendizagem tácita (Hart & Risley, 1995) que, 
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por ser também ambígua, resulta de identificar e imitar (Teece, 1987; Prahalad, 1990; 

Collis, 1995). 

A aprendizagem organizacional é, em si, uma série de processos e funções que têm um 

papel destacado na criação de competências organizacionais, e promovem o surgimento 

de vantagens competitivas sustentáveis, pois cataliza a aprendizagem para o 

desenvolvimento de uma inteligência superior e conhecimento que, bem explorados, 

produzem competências essenciais exclusivas e duradouras (Pemberton & Stonehouse, 

2000).  

Os processos de aprendizagem organizacional, junto com aspectos, tais como práticas 

de recursos humanos e gestão do conhecimento, podem fazer surgir capacidades 

organizacionais sumamente valiosas, difíceis de imitar. Estas capacidades são, segundo 

Theriou e Prodromos (2007), fonte de vantagem competitiva sustentável. 

Para gerar ações efetivas, é imperativo ter o conhecimento necessário. A RSE 

constituída com suporte em um continum de aprendizagem para empresas e para os 

stakeholders (Antal & Sobczak, 2004).  

Estudos demonstram que as organizações combinam vários tipos de aprendizagem e 

utilizam espaços para constituir conhecimentos e ação, uma vez que a empresa não está 

mais limitada apenas à consecução dos objetivos e metas que levam à motivação 

econômica, mas também considera a realização dos objetivos dos grupos de interesse 

que operam no seu ambiente (Scott, 1998). Isso implica apenas fazer melhor as tarefas, 

do que antes, mas ocorre, também, o desafio de mudar a forma como são feitas algumas 

tarefas na organização e entre organizações para a sustentabilidade (Müller & 

Siebenhüner, 2005). Estudos surgidos nos últimos 20 anos enfatizam a interação das 

organizações e sua natureza social (Wenger, 1998; Baum, 2002). Mediante o uso e a 

combinação de estratégias distintas de aprendizagem, as organizações aprendem a 

enfrentar os contextos multidimensionais (econômico, social, ambiental, dentre outros) 

e alargam o seu alcance (local, regional, nacional). Além disso, por processos de 

assimilação conjunta, as organizações são adequadas para aprender de forma bem mais 

rápida e gerar soluções sinérgicas (Hardy, Phillips, & Lawrence, 2003). 
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Algumas condições encontradas para a aprendizagem organizacional sobre RSE e 

sustentabilidade incluem a formalização do seu compromisso social e ambiental, 

mediante a publicação das memórias de sustentabilidade e a elaboração de políticas que 

incluam elementos de aprendizagem e inovação (Muller & Siebenhuner, 2005). 

Portanto, o conceito de RSE surge como parte integrante da cultura empresarial 

(Cramer, 2005), atendendo  adequadamente aos fatores internos (estrutura, cultura e 

comportamento) e externos (pressão do mercado e do consumidor) (Siebenhuner & 

Arnold, 2007), apoiadondo-se em investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(Waddock & Graves, 1997). 

2.5.6  RSE e Cultura Organizacional 

A cultura integra valores, crenças e atitudes que assumem as pessoas pertencentes a 

uma organização, quando estão cientes do valor social que pode ser ensejando em suas 

comunidades. 

Especificamente, é interessante analisar a cultura organizacional a responsabilidade 

social corporativa, como fatores estratégicos dentro das organizações. 

Um caminho para compreender a cultura de uma organização é analisar seus símbolos, 

rituais e ideologias. Portanto, investigar a cultura organizacional favorece o 

conhecimento da direção em que a empresa está indo, assim como dos agentes que 

criaram aquela cultura: os membros da organização. Neste sentido, Robbins (1999) 

garante que, para explicar e prever o comportamento dos funcionários, é fundamental 

compreender como se cria a cultura organizacional, como se mantém e como é 

assimilada. 

Entendida dessa maneira, a cultura organizacional é a plataforma onde se produz o 

humus, os princípios, valores, convicções, procedimentos e formas de fazer as coisas, 

por sua vez influenciada pelos fatores psicológicos, sociais, o proceder de cada um dos 

seus membros ao longo do tempo, e é definida por feitos culturais internos e externos. 

Assim, para atingir um objetivo, é necessário saber se há as condições para consegui-lo, 

ou quais são as mudanças necessárias a serem feitas. Entende Vidal, que (2004), estudar 
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a cultura de uma empresa é uma tarefa complicada, mas é importante para o sucesso na 

aplicação do plano estratégico. 

Ulrich (1999) demonstra uma metodología para que mudem as empresas com pouca ou 

nula cultura orientada a RSE.  

O processo tem quatro passos: identificar os principais fatores de sucesso para criar a 

capacidade de mudança. Avaliar o grau em que esses fatores estão sob controle: cria-se, 

então, um perfil de capacidade de mudança, analisando os fatores-chave. Identificar 

atividades de melhoria para cada fator: trata-se de ajudar o grupo a identificar as 

atividades que melhorem o desempenho entre os fatores que têm as pontuações mais 

baixas. Considerar os fatores-chave como um processo interativo e não um evento 

episódico: deve ser contínuo em interação e troca de informações durante a mudança. 

Estas quatro fases estão resumidas no trabalho e realização dos agentes de mudança 

para obter troca de atitude dos agentes envolvidos. Implica uma mudança na forma da 

gestão, de trabalhar e de se relacionar. Por isso, a RSE é, fundamentalmente, uma 

atitude compartilhada pelos vários níveis da organização. 

2.5.7  RSE e Redes Empresariais 

A complexidade dos problemas sociais, a diversidade dos agentes e o conflito de 

interesses, a crescente mobilização da sociedade em busca de um atendimento 

diferenciado que respeite as diferenças sociais, a organização do setor 

nãogovernamental agindo cada vez mais na área das políticas sociais, bem como a 

expansão da ação social empresarial são fatores que promovem e explicam o 

florescimento das redes políticas e sociais. 

A globalização econômica alterou os processos produtivos e administrativos orientados 

para maior flexibilidade, integração e interdependência. As recentes mudanças no papel 

do Estado e nas suas relações impõem novos modelos da gestão que permitem a 

interação de estruturas descentralizadas e formas inovadoras de parceria entre agências 

estatais e  organizações empresariais ou sociais. 
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A criação e manutenção da estrutura de redes impõem desafios administrativos 

importantes, relacionados aos processos de negociação e consenso, estabelecimento de 

regras de conduta, distribuição de recursos e interação formulação de mecanismos e 

processos coletivos de decisão, estabelecimento de prioridades e observação. Em outras 

palavras, os processos de decisão, planejamento e avaliação adquirem novos contornos 

e exigem outra forma de abordá-los. 

Assim, é preciso trazer o conceito de  construtivismo social representado por Vygotsky 

(1985), ao acreditar que o conhecimento é um produto da interação social e da cultura. 

O autor bielo-russo argumenta que todos os processos psicológicos superiores 

(linguagem, comunicação, raciocínio, dentre outros) adquirem-se, primeiro, em um 

contexto social e posteriormente se internalizam. Essa internalização, porém, é produto 

do uso de um determinado  comportamento cognitivo em contexto social. Aprende-se 

com a ajuda dos outros, aprende-se no campo da interação social. Com base nesta 

consideração, deduz-se que, pela interação dos participantes em uma rede social, as 

experiências têm significado além dos interesses individuais. A ênfase é imposta na 

busca de objetivos comuns com foco em um processo de comunicação, compartilhando 

um conjunto de valores, conhecimentos e formas de percepção dos problemas. 

Como reporta Rovere (1998), as redes estão compostas por pessoas; elas conectam ou 

ligam  pessoas, independentemente do que essas representem cargo em uma instituição. 

É por esta razão que as redes são definidas como "a linguagem dos vínculos", porque é 

um conceito vincular. Na análise das redes empresariais, os laços são classificados de 

acordo com o nível, as ações e os valores envolvidos, o que permite observar a 

profundidade da rede. O processo de estabelecer a rede tem suas etapas e logra-se por 

via de interações das pessoas que permitem, com o tempo, alcançar relações de 

confiança.  

Rovere (1998) estabelece níveis de desenvolvimento na criação de laços – 

reconhecimento, conhecimento, colaboração, cooperação e parceria 

O reconhecimento implica a aceitação dos outros. Não reconhecer a existência do outro 

impossibilita a interação. O conhecimento faz com que, uma vez reconhecido o outro 

como um igual, como interlocutor válido, a pessoa se importa com o conhecimento dos 
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outros, das suas opiniões,  contribuições, visão e identidade. A colaboração permite que, 

reconhecido e identificado o outro, surja o interesse em trabalhar juntos, não de modo 

sistemático ou organizado, mas espontâneo. Daí começa a exigência de reciprocidade, 

esperam-se o mesmo interesse do outro e graus semelhantes de colaboração. Uma vez 

que as relações de colaboração conseguiram resultados confiáveis e positivos, o 

próximo nível, ou seja, a cooperação, implica formas de trabalho mais sistemátizadas, 

de operação conjunta, planejada, estruturada. Representa algo mais complexo, uma vez 

que supõe a existência de problemas, necessidades e interesses comuns. Implica uma 

problematização compartilhada, uma forma mais organizada de operação conjunta, 

colaboração sistemática nas atividades. Finalmente, a parceria é o nível mais alto de 

uma rede, onde se faz alguma forma de contrato ou acordo em termos de compartilhar 

recursos e estabelecer objetivos específicos e regras de funcionamento. 

Quadro 10 – Grau de Laços na Rede 

Grau Nível Ações Valor Compartilhado 

1 Reconhecer 
Reconhecer a existência  

do outro. 
Aceitação 

2 Conhecer 
Conhecer que faz, que  

pensa e quem é o outro. 
Interesse 

3 Colaborar Dar ajuda esporádica. Reciprocidade 

4 Cooperar 
Compartilhar atividades  

e recursos. 
Solidaridade 

5 Parceria 
Compartilhar objetivos  

e projetos. 
Confiança 

Fonte: Rovere, M. (1998). Redes en Salud. Disponível em http://www.rosario.gov.ar (p.12) 

O conceito de RSE é utilizado de modo distorcido, confundido com filantropía, 

assistencialismo  e, na melhor das hipóteses, como investimento social. O conhecimento 

do assunto é ainda limitado, tanto no âmbito empresarial quanto na sociedade em geral. 

Criar redes com origem na RSE exige e exigirá muito trabalho e um grande 

compromisso dos envolvidos no processo. Quanto mais pessoas e organizações se 

envolvam, entretanto, mais provávelmente se atingirá o objetivo com sucesso. 
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2.5.8  RSE e Intraempreendedorismo 

O intraempreendedorismo é um comportamento empreendedor dentro de uma 

organização, utilizado para identificar novas ideias, filosofias e produtos para gerir as 

mudanças de forma rentável em um ambiente competitivo. Envolve, portanto, a procura 

de soluções novas e criativas para os desafios de negócios.  

Já o conceito de “intraempreendedor social” aplica-se para definir uma pessoa que se 

dedica a desenvolver e promover soluções práticas para os desafios sociais e ambientais. 

Ele utiliza os princípios do empreendedorismo social dentro da empresa. Geralmente se  

caracteriza uma mentalidade "insider-outsider", isto é, além de trabalhar na empresa, 

procura informações, contatos e oportunidades externas para encontrar sinergias, 

colaborações e uma  aprendizagem contínua. 

Alcançar a sustentabilidade, porém, para que valor social, ambiental e econômico 

andem juntos, requer uma transformação sustentável que elimine os impactos negativos 

em toda a cadeia de valor. Neste sentido, os pequenos empreendedores têm muitas 

vezes uma só inovação (de produto ou de processo) e têm dificuldade para escalar. 

Assim, embora uma pequena empresa seja sustentável individualmente, não consegue 

transformar a indústria com isso. Por sua vez, o (intra)empreendedorismo social 

considera-se já  como a versão moderna da RSE tradicional: aquela que combina um 

alto valor de negócio e elevado valor social. Ambos, os empreendedores sociais e 

intraempreendedores sociais, devem trabalhar juntos para alcançar os melhores 

resultados para suas organizações individuais e para o seu setor. 

Assim, esta seção abordará três aspectos. Em primeiro lugar, a necessidade de 

empreender internamente nas empresas; em segundo, a necessidade de encontrar 

espaços capazes de criar valor social e econômico; e, finalmente, a oportunidade de 

ensejar projetos  escaláveis e de grande alcance. Antes disso, não é demais lembrar que, 

com base nas competências e interesses-chave da empresa, é muito mais fácil 

maximizar o impacto social, e também beneficiar a empresa. Partir das necessidades e 

capacidades da empresa é o primeiro passo para criar valor compartilhado, e que os 

projetos sociais e de RSE criem inovação e vantagem competitiva para o negócio. 
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Nessa linha, Vernis (2009) expressa que a inovação social nasce dos próprios 

interessados, e com apoio nas competências-chave e geração de apoio no ambiente, 

procura uma combinação eficaz, eficiente e sustentável dos recursos para afrontar os 

desafíos que perpassam a sociedade. Seguindo esta ideia, pessoas, empresas e sociedade 

são fundamentais para a mudança. Isto retorna aos três aspectos referidos neste conjunto 

de ideias: apoiar os empreendedores internos; que as empresas criem valor 

compartilhado; fazer projetos escaláveis e grandes, com a colaboração da sociedade. 

Segundo o referido autor o empreendedor interno ou intraempreendedor social é uma 

pessoa que, trabalhando dentro de uma organização, procura oportunidades a fim de 

propiciar valor social e econômico desde sua posição pessoal e/ou organizacional.  

O SustainAbility
3
  publicou, em 2008, um relatório sorbe intraempreendedores sociais. 

Nele argumentava-se que, assim como as ONGs tradicionais podem ensejar mais 

impacto social se elas se tornarem empreendedoras sociais, a RSE tradicional pode 

aumentar seu impacto apoiando-se nos empreendedores internos. O estudo destacou, 

também, como o valor social é maximizado quando empreendedores e 

intraempreendedores sociais colaboram. 

Assim, para a empresa, o mais importante, e também o mais difícil, é, em primeiro 

lugar, identificar esses empreendedores internos para apoiá-los.  

A criação de valor compartilhado refere-se à ideia de projetos que ensejam benefícios, 

tanto sociais como para os negócios que os impulsionam. O valor compartilhado é 

criado com base em oportunidades de negócios para as empresas, apoiando-se  

conforme a necessidade social, nos recursos e nos conhecimentos da empresa. 

No momento de definir projetos de RSE, muitas vezes, as empresas começam por 

identificar as necessidades sociais e procurar, posteriormente, como amarrá-los para o 

seu negócio ou marca. O conceito de valor compartilhado propõe um caminho inverso 

ao tradicional. Como prelecionam Porter e Kramer (2011), pode-se criar valor 

                                                

3 Laboratório que publica informes internacionais abrangentes www.sustainabilitylabs.org 
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compartilhado com base em três estratégias-chave (novos produtos e mercados;  

redefinir a cadeia de valor; fortalecer os clusters locais) das quais já se falou neste 

trabalho. 

A fim de propiciar o maior impacto social e econômico possível, há de se procurar 

projetos que sejam escaláveis e possam atingir grandes dimensões. A melhor maneira de 

fazê-lo é, geralmente, pela cooperação com organizações especializadas no desafio que 

se pretende abordar. Assim, cada vez mais surgem exemplos de empresas que 

colaboram com ONGs, associações, governos, universidades e outros. Esta abordagem 

tem várias vantagens, uma vez que permite: que a empresa focalize no que melhor faz, 

ou pode fazer (suas competências-chave), deixando o resto para uma organização 

externa e conseguindo alcançar maior eficiência e eficácia; aumento do volume e mais 

rápida escalabilidade, permitindo o aumento do valor social e valor econômico; e 

oportunidade única para comunicar os programas de RSE das empresas, obtendo maior 

visibilidade e associando a sua imagem à de uma organização de prestígio no campo 

social no qual incide. 

O impacto sobre estes três aspectos exige mudanças. Em termos de pessoas, deve-se 

tentar gerar e apoiar empreendedores internos que procurem maximizar a criação de 

valor e que tentem escalar as boas iniciativas. As empresas precisam evoluir até o nível 

de premiar os empreendedores internos e incentivá-los; têm que procurar a criação de 

valor compartilhado em aspectos-chave para o negócio; hão de trabalhar de forma 

transversal e colaborativa. Ao nível da sociedade, as empresas devem tentar que outras 

organizações sintam a necessidade de se engajar na mesma direção – unindo forças, 

trabalhando e investindo na criação de valor para a sociedade, e procurando a 

colaboração com agentes externos para escalar as iniciativas e seus impactos. 
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Quadro 11 – Efeitos da Mudança e do Impacto 

  
Empreender 

Valor Econômico e 

Social 

Comunicar  

e Escalar 

M
U

D
A

N
Ç

A
 

Persona 
Tentar que as  

pessoas empreendam. 

Os empreendedores  

procuram maximizar 

a criação de valor. 

Os empreendores 

tentam escalar as  

boas iniciativas. 

Empresa 

A empresa prima aos  

empreendedores e  

incentiva-los. 

A estrategia articula-se  

em aspectos chave para  

a empresa. 

Deve-se tentar  

trabalhar de forma 

transversal. 

Sociedade 

Tenta-se que outras  

empresas empreendam  

na mesma direção. 

Há que comunicar os  

impactos à sociedade. 

Para ter impacto  

há que escalar as  

iniciativas. 

IMPACTO 

Fonte: Fundación Luis Vives (2011). Cuaderno de Conclusiones: primer foro de investigación y debate 

sobre la responsabilidad social de las empresas. Innovación y Competitividad a través de la RSE (p. 38). 

Madrid: Fundación Luis Vives. 
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Quadro 12 - Conceitos de Responsabilidade Social Empresarial 

AUTOR CONCEITO 

Fridman 

(1970) 
RSE é gerar lucro e retorno aos acionistas; RSE como ação de filantropia, que não esteja 

relacionado com o negócio da empresa. Motivação puramente moral (“fazer o bem”) e o alvo 

da ação é o acionista/dono, pois se sentirá bem com ação u ganhará status social; Idealismo 

ético onde as empresas devem beneficiar os stakeholders por princípios morais. É considerado 
mais louvável do ponto de vista moral; Visão progressista de RSE onde as empresas devem 

levar em consideração o interesse dos stakeholders nas ações, buscando par isso também o 

interesse instrumental de beneficiar a empresa no médio e longo prazo, pois evitará conflitos, 

ganhará credibilidade e, possivelmente, mais imagem positiva. 

Carroll 

(1979) 

RSE como ação de filantropia, que não esteja relacionado com o negócio da empresa. 

Motivação puramente moral (“fazer o bem”) e o alvo da ação é o acionista/dono, pois se 

sentirá bem com ação u ganhará status social.  

Reed 

(1999) 

Para entender a razão porque as empresas estão cada vez mais atentas ao que dizem os 

stakeholders e a interagir com a sociedade deve considerar conceitos importantes, como 

moral, ética e legitimidade. 

União 

Europeia 

(2001) 

A RSE é um conceito segundo o qual as empresas decidem voluntariamente contribuir para 

uma sociedade melhor e um ambiente mais limpo. A RSE refere-se as empresas em que 

integram de forma voluntária preocupações sociais e ambientais nas suas operações 

empresariais e na sua interação com as partes interessadas. 

Ethos 

(2005) 

O conceito de responsabilidade social aplicado à gestão dos negócios se traduz como um 

compromisso ético voltado para a criação de valores para todos os públicos com os quais a  
empresa se relaciona: clientes, funcionários, fornecedores, comunidade, acionistas, governo, 

meio ambiente. RSE é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresarias compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. 

Oliveira 

(2008) 

A RSE no contexto econômico constitui diferencial competitivo entre as  empresas, podendo 

aumentar o potencial econômico. No contexto ambiental diminui o custo de energia, água, ou 

seja, economiza recursos ambientais e diminuindo riscos financeiros.  No contexto humano da 

empresa cria ambiente de satisfação entre empregados e parceiros. No contexto social e 

trabalhista o bom tratamento dispensado aos empregados e suas famílias gera ambiente que 

motiva e aumenta a produtividade. Melhora a imagem da empresa no mercado e influencia a 

por consequência o comportamento dos consumidores sensíveis a questões sociais e 

ambientais. É diferencial para os acionistas do mercado financeiro.  

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura apontada no quadro. 

2.6 Aspectos Sistêmicos 

A noção de sistema (econômico, educacional, social, ecossistema, biológico) aplica-se 

tanto à célula quanto à economia, à empresa ou à ecologia. A abordagem comum que 

permite melhor compreender e descrever a complexidade organizada é a abordagem 

sistêmica.  
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Diferentemente da abordagem analítica, que estuda o todo dividindo suas partes 

constituintes de forma estanque, a abordagem sistêmica engloba a totalidade dos 

elementos do sistema estudado e se apoia na noção de “sistema”, entendido, conforme 

Vasconcellos (2002, p. 116), ao mesmo tempo como “mais que a soma de suas partes” e 

“menos do que a soma de suas partes”, encerrando uma contradição lógica. No primeiro 

caso, quando o sistema é considerado mais do que a soma das partes, “a sua organização 

faz surgir qualidades próprias, que não existiam fora dela, tais como emergências 

constatáveis empiricamente, porém não dedutíveis logicamente”. No que se refere ao 

sistema ser menor do que suas partes, a organização própria do sistema impõe 

constrições inibitórias das qualidades próprias às partes. 

A definição mais corrente de sistema é que ele, qualquer que seja, é um conjunto de 

elementos em interação. Independentemente, no entanto, de reduzir um sistema a outro, 

considerado melhor ou pior, ou de classificar os níveis de complexidade, trata-se de 

extrair de todos e de qualquer tipo dos sistemas os elementos invariantes, ou seja, os 

princípios gerais, estruturais e funcionais que se aplicam à célula quanto à Cibernética. 

Mediante tais princípios, é possível organizar os conhecimentos em modelos mais 

facilmente comunicáveis. 

A abordagem sistêmica, consoarte Rosnay (1975, p.86), ultrapassa e engloba a 

abordagem cibernética, cujo objetivo principal é o estudo das regulações dos 

organismos vivos e das máquinas. Distingue-se da Teoria Geral dos Sistemas, cujo 

objetivo consiste em descrever e a englobar, em um formalismo matemático, o conjunto 

dos sistemas encontrados na natureza. Afasta-se igualmente da Análise de Sistema, cujo 

método só representa ferramentas de abordagem sistêmica que, usadas isoladamente, 

conduzem à redução de um sistema em seus componentes e em interações elementares.  

Daí por que, no argumento de Rosnay (1975, p. 86), a abordagem sistêmica em nada se 

relaciona com uma abordagem sistemática. Essa consiste em abordar um problema ou 

efetuar uma série de ações de maneira sequencial, detalhada, nada deixando de fora ou 

esquecendo algum elemento. 

Abordagem sistêmica é, pois, uma revolução no modo de pensar que ultrapassa a 

simples descrição dos sistemas da natureza. Constitui um método e regras de ação 
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complementar, porém, não oposta à abordagem analítica. O Quadro 13 traz uma visão 

geral de ambas as abordagens. 

Quadro 13 – Visão Geral das Abordagens Positivista e Sistêmica 

Abordagem Positivista Abordagem Sistêmica 

Isolar: concentra-se em cada um dos elementos Liga: concentra-se nas interações dos elementos 

Considera a natureza das interações Considera os efeitos das interações 

Apóia-se na precisão dos detalhes Apóia-se na percepção global 

Modifica uma variável por vez Modifica os grupos de variáveis, 
simultaneamente 

Independente da duração: os fenômenos 

considerados são reversíveis  

Considera a duração e a irreversibilidade 

A validação dos fatos realiza-se pela prova 

experimental no quadro de uma teoria, mormente 

baseado no positivismo 

A validação dos fatos realiza-se pela comparação 

do funcionamento do modelo com a realidade 

Modelos precisos e detalhados, mas dificilmente 

utilizáveis na ação 

Modelos insuficientemente rigorosos para servir 

de base aos saberes, mas utilizáveis na decisão e 

na ação  

Abordagem eficaz quando as interações são 
lineares e fracas 

Abordagem eficaz quando as interações são não 
lineares e fortes 

Fonte: Adaptado de Rosnay, J.D. (1975). Le macroscope: vers une vision globale (p. 86). Paris: Seuil. 

Expresso de forma resumida, o pensamento sistêmico contemporâneo foi elaborado de 

variados campos do conhecimento científico – Biologia, Matemática, Física, Lógica, 

Cibernética, dentre outros. Os progressos científicos nestas áreas reindagam a maneira 

de abordar nas Ciências Humanas e fornecem ferramentas conceituais excepcionais para 

fazer modelagem, de maneira operatória, das situações complexas. 

Na essência do paradigma sistêmico, está a Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 

1973), visando a descrever as propriedades dos sistemas abertos ao equilíbrio. O 

sistema é um todo, isto é, “um complexo de elementos em interação”, no qual as 

propriedades formais são as seguintes: toda mudança ao nível de um dos elementos 

provoca mudanças ao nível do sistema; o todo é mais do que a soma das partes: existem 

efeitos cumulativos complexos ligados ao funcionamento do próprio sistema, efeitos 

não redutíveis à soma dos elementos do sistema. Esses elementos são qualificados de 

propriedades emergentes; a finalidade não pode ocorrer por uma lógica causalista linear; 

as interações remetem a uma causalidade circular, caracterizada por círculos complexos 
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de retrocontrole (feedback); e a manutenção do equilíbrio do sistema, a homeostasia, é o 

resultado de um equilíbrio dinâmico e não de um estado de imobilidade. 

Esta definição de sistema é edificante, sobretudo pelas e para as características e 

propósitos desta pesquisa, pois o sistema se descreve com esteio em uma posição do 

observador em exterioridade, participativo e dinâmico.  

2.6.1 Tipos de Pensamento Predominante 

O princípio do pensamento linear-cartesiano é reducionista, no qual a natureza como 

objeto de estudo é atomizada e reduzida aos seus elementos mensuráveis. Busca compor 

uma ciência universal da ordem e da medida, incluindo projeto de estender esse padrão 

de racionalidade a todos os domínios do saber, do universo físico ao mundo social, 

político e também moral. Os objetos de estudo são fragmentados em suas partes 

constituintes (Vasconcellos, 2002). O Quadro 14 sintetiza o paradigma  tradicional da 

ciência, fundamentada no pensamento linear-cartesiano. 

 

Quadro 14 – Paradigma Tradicional da Ciência  

Simplicidade Estabilidade Objetividade 

Análise Reversibilidade – controlabilidade Subjetividade entre parênteses 

Relações causais lineares Determinação – previsibilidade Universo 

Fonte: Vasconcellos (2002), p. 69. 

O pressuposto da simplicidade está baseado na crença de que é preciso separar as partes 

para entender o todo. Essa separação é chamada disjuntiva, pois separa o que está 

ligado; são estabelecidas categorias para, em seguida, proceder-se à classificação dos 

objetos ou fenômenos, então concebidos como entidades delimitadas e separadas umas 

das outras, procedendo à tipologia dos elementos constitutivos desse todo, a fim de 

estabelecer uma universalidade de categorização. 

A análise e a síntese operaram tanto em fenômenos naturais, dividindo e identificando 

constituintes físicos, como em fenômenos mentais, dividindo um conceito em 

subconceitos subjacentes que o suportam e o reconstituem. Nesse caso, como interpreta 
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Cunha (2006), há outra operação realizada em busca da simplicidade, que é redução, a 

qual unifica o que é diverso. Ao encontrar um fenômeno complexo, o cientista procura 

reduzi-lo a outro mais simples e já bem mais compreendido. 

Dessas operações, resultam a compartimentação do conhecimento científico em áreas 

ou disciplinas científicas, em cada dos quais trabalham os especialistas em conteúdos 

específicos, atuando em domínios disjuntos do conhecimento, conscientes do limite dos 

seus territórios, “tendo grande dificuldade para se comunicar com os especialistas de 

outras áreas, para experimentar a interdisciplinaridade.” (Vasconcellos, 2002, p. 76).  

Já o pressuposto da estabilidade reside na crença de que o mundo é estável e que nele as 

coisas se repetem com regularidade. Consoante essa concepção de um mundo ordenado, 

as leis de funcionamento simples e imutáveis podem ser conhecidas e, segundo essas 

leis, procuram conhecer as relações funcionais entre variáveis, de forma clara e 

inequívoca, por meio da experimentação. Nesse pressuposto, residem outros, como os 

da determinação e o da previsibilidade dos fenômenos. 

No pressuposto da objetividade, está, como Cunha (2006, p. 70) explica, estabelecida a 

crença de que é possível conhecer o mundo “tal como ele é na realidade”, sendo a 

neutralidade o critério essencial do pensamento científico. Da objetividade, estão 

ausentes a de referência ao observador e a crença de que no mundo tudo acontece, é real 

e que existe, independentemente de quem o descreve. Cabe apenas ao observador 

atingir uma representação da realidade que seja a melhor possível e trabalhar para 

descobrir essa realidade e, se existe realidade única, “deverá existir uma única 

descrição, uma melhor ou única versão, um universo, que corresponda à verdade sobre 

essa realidade.” (Vasconcellos, 2002, p. 90). 

2.6.1.1  Pensamento Complexo 

As Ciências Físicas e Exatas adaptaram-se perfeitamente ao pensamento linear-

cartesiano, ensejando, inclusive, diversificados e sofisticados avanços no 

desenvolvimento tecnológico. As Ciências Humanas, Sociais e Biológicas, no entanto, 

tiveram dificuldade de adotar esse pressuposto em virtude da complexidade de seus 

objetos de estudo.  
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Cunha (2006, p. 71) assevera que, nas Ciências Humanas, ocorreu o maior problema ao 

adotar o pensamento linear-cartesiano, pois seu objeto, o homem, é o sujeito do 

conhecimento Para abordá-lo cientificamente, no entanto, uma vez que “à ciência só 

compete tratar dos objetos e não do sujeito do conhecimento” (Vasconcellos, 2002, p. 

97), as Ciências Humanas teriam que ignorar justamente sua característica de sujeito 

conhecedor, que o faria humano, e tratá-lo como um objeto. Dificuldade maior estava 

em adotar o pressuposto da objetividade, portanto, os fenômenos humanos são de 

natureza subjetiva, diferentemente do que acontece com os fenômenos naturais.  

Apesar da amplitude dos desenvolvimentos contemporâneos da Ciência, Vasconcellos 

(2002) distingue três dimensões correspondentes a avanços nos três paradigmas 

epistemológicos adotados como descrição do modelo da ciência tradicional. O quadro 

15 mostra essa relação. 

Quadro 15 – Referência à Transformação Paradigmática da Ciência 

Fonte: Vasconcellos (2002), p. 102. 

Nessa relação, Cunha (2006) exprime a noção de que, do pressuposto da simplicidade 

para o da complexidade, reside o reconhecimento de que é imprescindível ver e lidar 

com a complexidade do mundo em todos os níveis, uma vez que a simplificação 

obscurece as inter-relações de fato existentes de todos os fenômenos do universo, 

resultando em uma atitude de contextualização dos fenômenos e o reconhecimento da 

causalidade recursiva. 

Ciência tradicional Ciência novo paradigmática emergente 

Simplicidade Complexidade 

Análise Contextualização 

Relações causais lineares Relações causais recursivas 

Estabilidade Instabilidade 

Determinação – previsibilidade Indeterminação – imprevisibilidade 

Reversibilidade – controlabilidade Irreversibilidade – incontrolabilidade 

Objetividade Intersubjetividade  

Subjetividade entre parênteses Objetividade entre parênteses 

Universo Multiversa 
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Pensar de forma complexa implica compreender que o conhecimento, e qualquer que 

seja ele, é sempre limitado e não oferece garantia de compreensão completa e definitiva 

da realidade em suas múltiplas dimensões. 

Com tais reflexões, Vasconcelos (2002) destaca o fato de que importantes trabalhos são 

motivados e desenvolvidos desde o início do século XX. São os casos dos profissionais 

da Biologia Organísmica, por exemplo, que buscavam uma epistemologia para a 

Ciência que abarcasse a totalidade dos fenômenos da vida, como a “Teoria da 

Autopoiéisis”, de Maturana e Varela, que tem implicações não só epistemológicas sobre 

“como conhecemos”, mas também ontológicas sobre “o que conhecemos”.  

No pressuposto da instabilidade, há o reconhecimento de que “o mundo está em 

processo de tornar-se”, o devir (Lévy, 1999, citado por Cunha, 2006, p. 72), decorrendo 

daí a consideração da indeterminação, com a consequente imprevisibilidade de alguns 

fenômenos, e da sua irreversibilidade e a conseqüente incontrolabilidade desses 

fenômenos. 

Já o pressuposto da intersubjetividade, explica Vasconcellos (2002), reside na 

constituição do conhecimento de que no mundo existe uma realidade independente de 

um observador e de que o conhecimento científico do mundo é formulação social, em 

espaços consensuais, por sujeitos/observadores, a Ciência trabalhando com múltiplas 

versões da realidade, admitindo uma realidade multiversa.  

2.6.1.2 O Pensamento Sistêmico 

Para entender o pensamento sistêmico, é necessário compreender o que significa o 

pensamento complexo:  

O pensamento complexo tenta religar o que o pensamento disciplinar e 

compartimentado disjuntou e parcelarizou. Ele religa não apenas domínios 

separados do conhecimento, como também – dialogicamente – conceitos 

antagônicos como ordem e desordem, certeza e incerteza, a lógica e a 

transgressão da lógica. É um pensamento da solidariedade entre tudo o que 

constitui nossa realidade; que tenta dar conta do que significa originalmente o 

termo complexus: ‘o que tece em conjunto’, e responde ao apelo do verbo latino 
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complexere: ‘abraçar’. O pensamento complexo é um pensamento que pratica o 

abraço  (Morin 1997, citado por Cunha 2006, p. 74). 

A visão sistêmica traz a necessidade de novas configurações epistêmicas para um 

modelo explicativo da realidade que abarque a complexidade dos fenômenos. 

Diferentemente do pensamento analítico que aprofunda a visão das partes, o 

pensamento sistêmico busca a integração.  

Cunha (2006) expressa que, pensar sistematicamente significa pensar em termos de 

conexões, relações, contexto, interações dos elementos de um todo; de ver coisas em 

termos de redes, teias e comunidades. Enquanto pensamento analítico significa 

desconstruir algo para poder entendê-lo, o pensamento sistêmico quer dizer colocá-lo no 

contexto de um todo maior; levar a pessoa a conhecer (ou reconhecer) mudanças (real 

ou potencial), crescimento e desenvolvimento, além de ver o mundo em termos de 

sistemas interconectados, envolvendo conhecimentos de Cibernética (padrões de 

controle e comando) e práticas de como lidar com situações complexas e estruturas 

dinâmicas. 

2.6.2 Abordagens Teóricas dos Sistemas 

As teorias sistêmicas estão associadas a diversas práticas sistêmicas, que se 

consolidaram com início na segunda metade do século XX. A Teoria Geral dos 

Sistemas – TGS e a Cibernética constituem as principais abordagens, conforme 

explicitado em Vasconcellos (2002).  

A Teoria Geral dos Sistemas - TGS - é definida por Bertalanffy como uma “ciência 

geral de totalidade”, ou seja, de forma elaborada ela é uma disciplina matemática 

puramente formal em si mesma, mas aplicável às varias ciências empíricas, 

notadamente aplicáveis às Ciências Naturais e Sociais.  

A finalidade da TGS é identificar as propriedades, princípios e leis característicos dos 

sistemas em geral, independentemente do tipo de cada um, da natureza de seus 

elementos componentes e das relações entre eles.  
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Para Bertalanffy (1973), há certos modelos ou sistemas que, independentemente de sua 

especificidade, são aplicáveis a qualquer área de conhecimento. Tais modelos 

impulsionam uma tendência em direção a teorias generalizadas. Assim, como os 

princípios gerais que na verdade são ideias vinculadas ao desenvolvimento e ao 

surgimento da automação e da cibernética, o autor propõe uma teoria científica - a 

Teoria Geral de Sistemas - que tem leis semelhantes às que governam sistemas 

biológicos. Nessa formulação teórica, são incorporados os conceitos fundamentais dos 

postulados anteriores do sistema biológico e das matemáticas correlatas. 

Sendo uma ciência da totalidade, da integridade ou de entidades totalitárias, considera a 

noção de sistema como “um complexo de elementos em interação” ou um “conjunto de 

componentes em estado de interação”, usando também como sinônimos os termos 

sistema, totalidade, organização. (Bertalanffy,1973, p. 62). 

Cunha (2006), com relação a essa idéia de sistema, ressalta que a existência de interação 

ou de relações dos componentes é então o aspecto central que identifica a existência do 

sistema como entidade, distinguindo-o de um simples aglomerado de partes 

independentes umas das outras. Quanto menores forem os índices de interação, tanto 

mais o sistema parecerá um conjunto de elementos independentes. 

Os sistemas são classificados, dualisticamente, por Davis e Newstron (1974) como 

abstrato-físico, determinista-probabilista, fechado-aberto. O sistema abstrato 

caracteriza-se por arranjo ordenado de ideias ou construtos interdependentes; e o físico 

pelo conjunto de elementos que operam juntos para atingir objetivos tangíveis, 

materiais. 

O sistema determinista funciona de maneira previsível, isto é, o estado do sistema em 

um dado ponto e a descrição de sua operação connduziram idealmente à previsão do 

próximo estado, sem erros. Já o probabilista é o que opera nas condições prováveis de 

comportamento, ou melhor, há uma margem de erro associada à previsão. 

O sistema fechado é o autocontido. Não troca material, informação ou energia com o 

ambiente. Esses sistemas esgotam-se ou tornam-se desordenados, o chamado 

movimento que aumenta a entropia. O sistema aberto, por sua vez, é o que troca 
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informações, materiais e energia com o meio ambiente, ou seja, um sistema aberto é 

aquele que tem um ambiente, que são outros sistemas com os quais ele se relaciona, 

efetua trocas, portanto, se comunica. Um sistema aberto deve possuir quatro 

características básicas: elementos, relações entre elementos, objetivo comum e meio 

ambiente. 

É o sistema aberto que se aplica à TGS, pois tende à adaptação e necessita adaptar-se às 

mudanças ocorridas em seus ambientes, de forma a garantir a sua existência (condição 

de homeostase ou homeostasia). Bertalanffy (1973) assevera repetidamente que sua 

teoria é para os sistemas abertos, aqueles que se mantêm a si mesmos em contínua troca 

de matéria com o ambiente.  

Bertalanffy (1973) considera que a distinção entre sistemas abertos e sistemas fechados 

– aqueles em que não há intercâmbio de matéria com o ambiente, quando nenhuma 

matéria entra nele ou sai dele – é fundamental.  

Outro conceito expresso por Bertalanffy (1973), e considerado uma das ideias centrais 

da sua teoria, é o da equifinalidade. Ele considera que, nos sistemas abertos, o mesmo 

estado final, ou seja, a mesma meta, pode ser alcançado partindo de condições iniciais 

diferentes e por variados trajetos. A equifinalidade não se baseia em estruturas ou 

mecanismos predeterminados, como diz Vasconcellos (2002), mas sim, em uma 

interação dinâmica de múltiplas variáveis, em um sistema aberto que alcança um estado 

estável. 

Vasconcellos (2002) exprime a noção de que, nas relações intersistêmicas ou nas 

relações do sistema com seu ambiente, um aspecto fundamental são as chamadas 

relações de retroalimentação (feedback e homeostase), conceito central da Teoria 

Cibernética trabalhada por Wiener (1948). 

Sistemas abertos caracterizam-se na sua generalidade pelos aspectos a seguir 

enumerados 

 O todo é superior à soma das suas partes e tem características próprias. 

 As partes integrantes dum sistema são interdependentes.  
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 Sistemas e subsistemas relacionam-se e estão integrados numa cadeia 

hierárquica (nesta perspectiva, pode-se encarar o universo como vasta cadeia 

de sistemas). 

 Os sistemas exercem autorregulação e controle, visando à manutenção do 

seu equilíbrio. 

 Os sistemas influenciam o meio exterior e vice-versa (mediante o do 

input/output de energia e informação). 

 A autorregulação dos sistemas implica a capacidade de mudar, como forma 

de adaptação a alterações do meio exterior.  

 Os sistemas têm a capacidade de alcançar os seus objetivos através de vários 

caminhos. 

A TGS, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os 

universos particulares das diversas ciências envolvidas, aponta para um objetivo 

definido: a unidade da Ciência. Daí ela se propor como uma teoria de princípios 

universais aplicáveis aos sistemas em geral, quer sejam de natureza física, biológica, 

quer de natureza sociológica, desenvolvendo princípios básicos interdisciplinares 

(Bertalanffy, 1973). 

A Cibernética (ou Teoria do Controle), desenvolvida pelo matemático Wiener, foi o 

primeiro campo do saber a acolher a TGS. Ambas ultrapassaram as fronteiras 

disciplinares e o fizeram, sobretudo, para o desenvolvimento de tecnologias: tanto para 

lidar com sistemas naturais, como, por exemplo, as técnicas de gerenciamento, modelos 

educacionais etc., como para embasar a feitura de sistemas artificiais (Vasconcellos, 

2002). 

O termo “cibernética” foi cunhado pelo seu criador, Wiener, pesquisador do MIT, em 

1940, e tem origem no grego kybernetes - piloto, guia ou navegador de embarcações.  

Tanto a Cibernética quanto a TGS possuem estreita relação, pois ambas estudam os 

sistemas, sendo que a Cibernética possui sua especificidade na autorregulação dos 

sistemas. Nessa teoria, os princípios da regulação e retroação aplicam-se 

universalmente: os sistemas inorgânicos regulam-se mediados por operações de massa 

ou energia; os sistemas orgânicos regulam-se por operações de informação e/ou energia; 
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e os grupos, instituições e sociedades, por sua vez, mantêm o bom funcionamento e a 

coesão interna mediante do feedback de informação e operações de regulação.  

Cunha (2006) procura explicitar uma noção de sistema. A existência desse tipo de 

influência bidirecional foi chamada também de circularidade ou de causalidade circular, 

então destacada como uma propriedade dos sistemas em geral. Essa propriedade é 

também associada à existência de uma causalidade recursiva, além de associar-se, ainda 

,à existência de uma alça de retroação, nos sistemas cibernéticos. 

Os princípios da Cibernética aproveitados para o autocontrole de outros tipos de 

sistemas são destacados por Cunha (2006): o sistema procura alcançar um objetivo ou 

alvo; o sistema deve informar-se continuamente sobre o comportamento do objetivo e 

acerca do seu comportamento, a fim de ajustar o segundo ao primeiro; o sistema deve 

ser organizado de forma que ele próprio obtenha e processe a informação necessária 

sobre o seu comportamento e o do objetivo e o mecanismo que fornece a informação 

sobre o desempenho do sistema e do objetivo é o feedback – a informação que volta ao 

sistema. 

Cunha (2006) reforça o argumento de que a contribuição central da Cibernética enfatiza 

que a habilidade autorreguladora de um sistema depende de processos de troca de 

informações, envolvendo feedback negativo (detecção de erro e correção automática). 

A abordagem sociotécnica tem significativo apelo na abordagem sistêmica das 

organizações, vistas como sistemas sociotécnicos estruturados. O conceito sociotécnico 

está relacionado ao de sistemas abertos, em função de pressupostos como 

interdependência das partes, equilíbrio dos estados e efeitos sistêmicos. Considera-se 

que nem todos os sistemas sociais são sociotécnicos. A visão sociotécnica, no entanto, 

propõe dependências e interesses em comum entre gerentes e gerenciados e busca 

reconciliar conflitos entre estes dois grupos.  

A perspectiva sociotécnica, surgida em 1949 nos estudos em minas de carvão na 

Inglaterra, propunha a substituição de estruturas burocráticas de trabalho por arranjos 

não lineares baseados nos sistemas técnico e social das organizações. “A proposta 

sociotécnica implica na busca de uma solução ótima numa visão de sistema integrado, 
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na qual as demandas e as capacitações do sistema social sejam adequadamente 

articuladas à s demandas e aos requisitos do sistema técnico, tendo em vista a 

consecução das metas da produção e os objetivos da organização e das pessoas.” 

(Fleury & Fleury, 1997, p. 41). 

Conceitos e métodos sociotécnicos influenciam mudanças em valores sociais e auxiliam 

na mensuração dos efeitos desses valores nas organizações e nas pessoas. Os recursos 

de uma organização representam recursos da sociedade. 

Uma das contribuições relevantes da abordagem sociotécnica foi a organização do 

trabalho por intermédio de grupos semiautônomos de produção (Assis, 1998; Fleury & 

Fleury, 1997). 

Para Silva (2002), os grupos semiautônomos de produção constituem grupos com 

espaço para negociação e decisão, que tendem a se fortalecer à medida que há o 

crescimento da capacidade do grupo em termos de solução dos problemas. Pode-se 

determinar que, para os grupos semiautônomos, não há uma predefinição das funções 

para os membros das equipes. O que há é a necessidade de cooperação entre todos e o 

desenvolvimento de múltiplas habilidades para a realização das operações. Isto na 

prática exige operadores com maior qualificação; pressupõe polivalência (Fleury & 

Fleury, 1997). 

Na abordagem sociotécnica, as organizações são analisadas como sistemas abertos, 

relacionados com outros sistemas, com os quais trocam informações. São sistemas 

dinâmicos, em constante adaptação e mudança, buscando o equilíbrio, a homeostase. 

Como sistemas, estão sujeitos a receber insumos (inputs), analisá-los e liberá-los como 

resultados (produtos/ serviços – outputs). Em função desses produtos, o sistema é então 

retroalimentado (por feedback) segundo suas necessidades. O ciclo que se estabelece 

desta dinâmica é representado na Figura 5. 
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Figura 5 – Ciclo Sistêmico da Abordagem Sociotécnica. Adaptado Fleury, M.T.L. & Fleury, A. (1997). 

Aprendizagem e Inovação Organizaciona. (p. 37). São Paulo: Atlas. 

 

No âmbito desse ciclo, a compreensão dos processos administrativos foi auxiliada pelo 

enfoque sistêmico, na medida em que este demonstra um aspecto de organização ainda 

não abordado. Ele oferece uma visão moderna e abrangente, mostrando a parte formal 

da organização (técnico) e também aspectos grupais (social). Fornecem, pois meios de 

analisar as organizações com seu atual estádio de desenvolvimento e complexidade. 

Retomando a abordagem sistêmica, usa-se o princípio evolutivo sistêmico e/ou 

dialético, pelo qual a criação é um ato do “aqui-e-agora” e cada momento é pleno em si 

mesmo, garantindo a origem de um novo momento. 

2.6.3  Preceitos da Abordagem Sistêmica 

Como ensina Capra (1999), o enfoque sistêmico tem como eixo as propriedades de 

plasticidade e de flexibilidade, com características de auto-organização e de 

autotranscendência. A auto-organização é o princípio da organização e manutenção dos 

elementos e da dinâmica dos sistemas. A autotranscendência é a base da renovação, 

aprendizagem e evolução dos sistemas. Ambos os princípios, em movimentos 

complementares, são responsáveis pela manutenção e crescimento dos sistemas vivos. 

Sob esse enfoque biológico, a ordem preconizada para qualquer sistema é que ele cresça 

de forma espontânea, criativa, adequada e ordenada em si mesmo. 

Esses dois princípios são básicos na evolução e integram elementos de naturezas 

diversas e variados entre si. Assim sendo, a explicação do todo considera as distintos 

partes nos elementos, características e princípios. Num enfoque inverso, tais partes 

também retratam elementos, características e princípios do todo. 
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Os movimentos complementares, por sua natureza, exigem uma explicação dialética ou 

princípio dialógico. Na perspectiva de Morin (2004) , quer dizer que é impossível 

chegar a um princípio único ou causa primeira, logo, aplicar este princípio “significa 

articular, mantendo a dualidade no seio da unidade, sem pretender realizar uma síntese 

como acontece na dialética” (Vasconcellos, 2002, p. 114) que dê sustentação à dinâmica 

do crescimento. 

Hegel (1992) propôs o método dialético como forma de ensinar a pensar e a entender o 

curso da história. Baseia-se no princípio de que só a história é real e pode explicar os 

fatos. É o caminho para se chegar à verdade. Esta é alcançada no confronto do “eu”, do 

ponto de vista interior, com o “eu”, sob o prisma do mundo. A vida representa uma luta 

de forças que se tentam combinar umas às outras, resultando numa unidade mais 

elevada. Debaixo de uma diversidade superficial, apreendida sensorialmente, existe 

sempre uma unidade profunda e motriz. Esta unidade é a própria espontaneidade e a 

criatividade proposta na visão sistêmica e constante na evolução dos sistemas. 

A visão sistêmica significa que fez uso do pensamento sistêmico e, segundo Morin 

(2004), “a recursividade se define como organização de elementos segundo um 

processo de autoprodução ou, mais simplesmente, seguindo uma causalidade linear em 

sincronia.” (p. 98).  

A visão sistêmica oferece um complexo universo de conceitos sob vários títulos e 

referências práticas, tornando-se difícil um consenso na sua compreensão. Conforme 

Morin (2004, p.98), “[...] a ausência de receio da desordem, da explosão, sabendo que 

brotará uma nova ordem e que os enunciados ordenados gerarão, por sua vez, 

componentes criadores”.  

A elaboração epistemológica desse conhecimento considera as dimensões da 

complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade que, consoante Vasconcellos 

(2002, p. 147), são pressupostos que “[...] constituem em conjunto uma visão do mundo 

sistêmico.” 

Pensar complexamente significa pôr em evidência as relações até então obscurecidas 

pela simplicidade adotada no paradigma científico cartesiano, que focaliza o objeto ou o 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa  99 

acontecimento; significa contextualizar os fenômenos e reconhecer a causalidade 

recursiva.  

Contextualizar significa ver o objeto existindo no contexto. Na visão de Vasconcellos 

(2002, p.113), “[...] contexto não significa simplesmente ambiente, mas se refere às 

relações entre todos os elementos envolvidos”.Acrescenta, ainda, que as operações 

lógicas consequentes sejam de distinção e conjunção que permitirão ver a complexidade 

organizada.“Trata-se de promover uma articulação, sem reduzir ou eliminar as 

diferenças”. 

Assim, Vasconcellos (2002, p.114) acrescenta: “[...] pensar o objeto em contexto 

significa pensar em sistemas complexos cujas interações e retroações não se inscrevem 

numa causalidade linear – tal causa produz tal efeito – e exigem que se pense em 

relações causais recursivas”. 

Entende-se por causalidade recursiva o que Morin (2004, p.123) indica como 

“...processos em que os efeitos e produtos são necessários ao próprio processo que os 

gera. O produto é produtor daquilo que o produz”.  

As organizações dos quadros dos modelos sistêmicos, na sua visão histórica e prática, 

estendem aos pressupostos epistemológicos da complexidade próprios do paradigma 

sistêmico, disponibilizados a aplicações por meio de um pensamento integrador, que 

neste enfoque se denomina de atitude. 

Outro pressuposto da nova Ciência própria do pensamento sistêmico, é a instabilidade 

do mundo que se manifesta por intermédio do caos, ou, conforme Vasconcellos (2002), 

o que popularmente é chamado de crise, já conhecida, porém, até então postergada pela 

comunidade científica. Só recentemente os cientistas vieram a aceitar a influência do 

pesquisador no objeto pesquisado. Estudando o mundo subatômico, ele identifica o fato 

de, ao se lançar luz sobre o elétron para vê-lo, modifica-se o seu percurso, afetando a 

sua velocidade e posição.  

Os estudos de Heisenberg, físico quântico, formularam o “princípio da indeterminação”, 

que manifesta a lógica da desordem, dinâmicas caóticas, incertezas e assimetrias, além 

de fenômenos imprevisíveis do universo. As descobertas mostram que “[...] o cientista 
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se torna uma intervenção perturbadora sobre alquilo que quer conhecer.” (Vasconcellos, 

2002, p.109).  

A noção de que apenas o objeto se modifica cede espaço para a consideração de que não 

só o objeto muda, mas observador também, e estes se modificam por meio de um 

número infinito de probabilidades em influências mútuas.  

Esta instabilidade demonstra o mundo em processo. Um universo de possibilidades 

passíveis de atualização, dependendo das eleições de opções e das redes de relações que 

se estabeleçam em um determinado tempo. 

Vasconcellos (2002) considera que a crença num mundo estável, num “mundo que já 

é”, em que as coisas se repetem com regularidade, foi revista. Hoje, se pensa em um 

mundo instável, um processo de tornar-se, em transformação contínua e formado de 

constante auto-organização. A instabilidade contradiz a ideia de um mundo acabado e 

definido, e abre a concepção de um mundo de “vir-a-ser”. 

Na intelecção de Costa (2006, p. 19), “a instabilidade no novo paradigma surge como 

mais um pilar, pois a incerteza produzida a partir da ideia de caos ocasiona uma 

imprevisibilidade de ações, abrindo espaço para a instabilidade sempre presente”.  

Considera-se, ainda, que, nas Ciências Humanas, a noção de instabilidade já era 

evidente e faltava essencialmente à Física incorporar essa ideia para concretizar a 

necessidade de um novo paradigma. Pode-se identificar facilmente a instabilidade com 

a segunda Lei da Termodinâmica ou Lei da Entropia formulada na Física, nos estudos 

de fenômenos do calor ou fenômenos térmicos.  

Define-se a entropia como “[...] uma medida da desordem molecular, concluindo que a 

“segunda lei” descreve a evolução do sistema para o estado mais provável, o de maior 

desordem, em que, não sendo possível realizar trabalho, não há mais acontecimentos.” 

(Vasconcellos, 2002, p.122). Desde então, a dificuldade, inclusive de objetividade 

identificada como de trato difícil nas Ciências Biológicas e Sociais, passou a ser 

também na Física. 
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 Assim ocorre com os processos que atingiram o grau máximo de entropia, o de maior 

desordem em que não podem mais realizar trabalho nem promover mais 

acontecimentos, quando o tempo avança no sentido do aumento da desordem e da 

entropia. Pode acontecer de alguma flutuação restaurar o estado inicial do processo.  

Além da presença do observador, interferindo na realidade e podendo modificar o 

fenômeno pesquisado, é possível entender a necessidade de incluir a denominada flecha 

do tempo, ou seja, ante a possibilidade de alguma flutuação, poder restaurar o estado 

inicial do processo. 

2.6.4  A Identidade Sistêmica 

A visão sistêmica globaliza contextualmente os fatos e/ou fenômenos em suas inter-

relações mediante “relações causais recursivas”. Considera os fenômenos em rede 

acontecendo de forma interligada, prescindindo de isolamento. As repercussões de um 

acontecimento podem influenciar infinitamente os próximos fenômenos em extensão, 

profundidade e circularidade, incorporando os conceitos de complexidade, instabilidade 

e intersubjetividade do pensamento sistêmico contemporâneo. O “aqui e agora” e o 

contexto com foco simultâneo de tempo e de espaço são privilegiados. O objeto da 

pesquisa passa a ser a inter-relação e o pesquisador define-se como observador 

participante pela sua atuação proativa na investigação com pessoas e grupos. 

A identidade sistêmica é direcionada como uma abordagem de transformação social 

quando considera a sociedade como um todo. Traz na sua dinâmica aspectos de 

manutenção, como o esforço para manter seus elementos e características.  

Mesmo os comportamentos individuais e grupais bem estabelecidos podem passar por 

uma transformação ante flutuações, já que elas são de origem interna e externa. Daí a 

importância que a identidade sistêmica confere ao contextualizar o fato ou 

acontecimento nas suas inter-relações, bem como no seu contexto histórico. A 

identidade sistêmica permite a formação de um elo entre teoria e prática, ação e 

reflexão.  



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 102 

2.6.5  Abordagem Sistêmica Aplicada  

O mundo não é feito de forças separadas, como anota Bohn (2001), físico e 

neurocientista estadunidense. Para Senge, torna-se impossível montar fragmentos de um 

espelho quebrado para se enxergar o reflexo verdadeiro. Em cada pedaço, a imagem é 

reproduzida holograficamente, no seu todo, diz Bohn. Isto pode explicar a verdade que 

o subsistema traz do seu sistema.  

Senge (1990, 2012) defende a ideia de acabar a ilusão de que o mundo é feito de forças 

separadas, sem relação entre si. Esta forma de expressão sugere o pensamento sistêmico 

como base de processos mentais. Nesta perspectiva, podemos entender as “organizações 

que aprendem”.  

Na visão de Senge, as organizações e as comunidades que desenvolvem capacidades 

superiores de aprendizagem são capazes de se transformar mais rapidamente e com 

profundiadade. Este ciclo de aprendizagem, contudo, precisa ser fomentado, para que se 

desenvolvam habilidades e capacidades especiais que ensejam novas percepções e 

desenvolvam a consciência (Andrade et al., 2006). Esta figura defendida por Senge 

sugere a recursividade própria do pensamento sistêmico, em que os ciclos dão lugar a 

novos ciclos de aprendizagem que contêm o primeiro em novos rearranjos e acréscimos 

formando nova categoria de compreensão e novos níveis de despertar da consciência. 

Consequentemente, a  percepção alargada por novos conhecimentos em processo 

idêntico de entropia desenvolve atitudes e crenças mais úteis, reflexivas e criativas a 

respeito do mundo, fenômeno próprio da cultura organizacional. Dando continuidade ao 

pensamento sistêmico sobre o assunto, as crenças e atitudes, próprios da cultura 

organizacional, flexibilizam a organização ou comunidade, realimentando, por via de 

estruturas de feed-back, o ímpeto pelo desenvolvimento de novas habilidades e 

capacidades, próprios do processo de aprendizagem, fenômeno peculiar ao 

intraempreendedorismo. 

Ainda, na esteira reflexiva de Senge (2012), as habilidades que estimuladas ativam o 

ciclo de desenvolvimento pessoal (intraempreendedor) dizem respeito a aspiração, 

reflexão e conversação, bem como a conceituação. Este grupo corporifica-se no 

intraempreendedor, na intenção empreendedora que conta com aspirações, a capacidade 
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de organizar o pensamento em função das escolhas, a capacidade do compartilhar e 

finalmente a conceituação em função das escolhas. 

O ciclo do aprendizado profundo caracteriza-se por um processo orgânico, ou seja, 

individual, nos seus aspectos cognitivos, e por um processo coletivo no seu aspecto 

cultural. Logo, a sua interface não é linear e sim sistêmica, no qual os processos vão e 

voltam em círculos contínuos com características de flexibilidade, porque adicionam 

novos conceitos e de plasticidade, porque se harmonizam à nova situação. O princípio 

deste ciclo de aprendizagem ocorre pelo desenvolvimento das habilidades e capacidades 

referidas (Costa, 2007). 

Conforme Senge, a execução dos primeiros passos a ativar o ciclo de aprendizagem 

organizacional, depois de consideradas as capacidades e habilidades essenciais, trata-se 

do local que é real domínio de ação. Apresenta a arquiterura do triângulo formado por 

vértices que privilegiam as ideias norteadoras, os métodos e ferramentas, e inovação em 

infraestrutura. O primeiro item diz respeito aos valores, à missão, e ao propósito 

próprios da cultura organizacional que define as ideias que inspiram e norteiam as ações 

dentro da organização, dando um senso dominante de propósito e direção. O segundo 

refere-se a prover ferramentas e métodos para o desenvolvimento do conhecimento, 

pois acredita que a criação de teorias leva ao desenvolvimento e à aplicação de 

ferramentas e métodos práticos, o que permite a geração de ideias que melhoram a 

teoria e realimentam o ciclo, favorecendo a criação de teorias. Além do conceito de 

circularidade da abordagem sistêmica aqui considerado, ressalta-se o princípio da 

Andragogia, a pedagogia para estudo de adultos, que defende a aprendizagem pela 

aplicação de ferramentas e métodos práticos de geração de ideias. As teorias, métodos e 

ferramentas viabilizam a aquisição de novas habilidades e capacidades. A terceira, 

inovação e infraestrutura, consiste nos meios pelos quais a organização dispõe recursos 

para apoiar as pessoas no trabalho. Os esforços carecerão de credibilidade e suporte 

critico organizacional para avançar (Costa, 2007). 

O ciclo consiste da interação das habilidades e capacidades, com a arquitetura do 

triângulo. Como resultado desta interação, aparecem novas crenças e atitudes que 

inovam a arquitetura organizacional.A interação destes três elementos é constante e uma 

gera a outra da qual depende e pela qual existe, propriedade autorreguladora dos 
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sistemas abertos. Este interjogo viabiliza uma nova mentalidade organizacional onde  se 

encontra a aprendizagem organizacional. O desenvolvimento de teorias, métodos e 

ferramentas está na essência da elaboração do conhecimento humano (Costa, 2007).  

Como assinalam Andrade et al. (2006), a aprendizagem estuda o complexo processo 

pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existentes numa sociedade são 

apropriados pela pessoa. A aprendizagem é um fenomeno que interliga o mundo real 

onde se praticam ações e se colhem resultados no plano mais profundo de crenças, 

pressupostos, normas e rotinas de comportamento e teorias sobre como funciona a 

realidade. Isto cria um conjunto compartilhado de idéias, denominado, por Senge, de 

mapas mentais.   

Assim fica estabelecida a relação entre os mapas mentais e o mundo real configurado 

pela aprendizagem que, sendo um continuum, faz e desfaz modelos mentais de acordo 

com as experiencias que vão sendo vividas. 

A RSE é direcionada como uma abordagem de transformação social quando, considera 

a sociedade como um todo (sistemicamente). Traz na sua dinâmica aspectos de 

manutenção, como o esforço para manter seus elementos e características.  

A RSE comporta-se como sistema longe do equilíbrio, favorecendo aos 

comportamentos verdadeiros saltos qualitativos e inesperados, importando apenas a 

oportunidade oferecida por sua amplificação, como se as possibilidades em um dado 

momento funcionassem como “pontos de bifurcações”, definindo uma auto-organização 

(Vasconcellos, 2002). 

Mesmo os comportamentos individuais e grupais bem estabelecidos podem passar por 

uma transformação ante flutuações, já que elas são de origem interna e externa. Daí a 

importância que a RSE confere ao contextualizar o fato ou acontecimento nas suas 

inter-relações, bem como no seu contexto histórico. A RSE permite a formação de um 

elo entre teoria e prática, ação e reflexão.  

Antes falava-se da RSE como uma questão de filantropia. O conceito evolui em várias 

fases, enfatizando-se valores, ética e meio ambiente.  
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Capítulo 3 – DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE  

 

Neste capítulo procura-se descrever as opções metodológicas que servirão de base à 

investigação, desde o tipo até as questões e hipóteses a testar, a população em estudo, as 

fontes de instrumentos de coleta de dados e as variáveis. 

3.1 Modelo Conceitual 

Por intermédio deste modelo conceitual (Figura 6), pretende-se identificar, analisar e 

explicar as variáveis influenciadoras do processo de criação de Redes de Empresas: (i) a 

Cultura Organizacional, seja na sua Intenção Empreendedora quanto como Organização 

que Aprendem; (ii) a Aprendizagem Organizacional individual, coletiva e em redes; (iii) 

a Responsabilidade Social Empresarial; (iv) o Intraempreendedorismo. 

Tendo em conta a revisão de literatura procedida, propõe-se o seguinte modelo de 

investigação (Figura 6). 

 

Figura 6 – Modelo Conceitual da Investigação. Fonte: Elaboração própria 

Este modelo conceitual pressupõe alguns passos que funcionam em forma de espiral, 

em evolução, regulando-se e desenvolvendo-se. 
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No momento em que se trabalha a cultura organizacional, é estabelecido contexto de 

valores, mitos e crenças que tendem a manutenção e por isto eles são auto-

organizativos. Se continuar a funcionar desta forma, tende a engessar e a empresa a se 

tornar obsoleta, podendo chegar à “morte”, mesmo que os valores se renovem e as 

crenças também. O tempo de renovação destes itens é demorado, lento, e sempre 

tendente à manutenção e à estabilidade. Então, ele cria um lastro, uma argamassa de 

conservação, de manutenção, favorecendo o sentimento de proteção e estabilidade aos 

stakholders. Assim, o aspecto interno da empresa torna-se um obstáculo para ela 

mesma, uma vez que o desenvolvimento do mundo exterior ocorre com velocidade 

nunca antes registrada, em que a informática e a internet funcionam com velocidade de 

pensamento e de ideias, uma vez que o fluxo de informação chegado é grande e just in 

time. Assim, mesmo tendo os valores preservados e passando sentimento de segurança e 

estabilidade para os stakholders, tende a fortalecer culturas com muita dificuldade de 

superar as mudanças trazidas pelo ambiente, em seus aspectos de mercado, pessoas e de 

produção. Em termos absolutos ou nominais, nada consegue ser pleno em decurso de 

formação. Apenas o cinético, o movimento, assegura a continuidade e a perpetueidade 

das organizaçãos. Isto obedece ao principio universal que considera a dinâmica do 

movimento como lei universal, segundo Ubaldi (1975). 

Para atender este movimento cinético, faz-se necessário um movimento oposto, que seja 

complementar e assegure a transcendência.  Assim, a bipolaridade, compreendida em 

seus aspectos de complementaridade, significa duas forças contrárias em movimento, o 

que permite a formação de um todo, onde uma força é a referência da sua oposta e uma 

só pode viver porque a outra existe. Assim, traz a ideia de limites e a harmonia que 

caracteriza os processos em evolução e não a estagnação ou a verdade absoluta em um 

aspecto do todo. 

A ciência contemporânea considera esta variação. Assim, elas ocorrem no mesmo eixo, 

a exemplo do que defende Einstein (2000) sobre o fóton, pois em um momento, ele é 

energia e, em outro, é partícula. Assim, a energia está contida na partícula e vice-versa. 

As duas são prismas de uma mesma realidade e se harmonizam em momentos 

específicos a situações especiais.  
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A formulação diagramática do modelo conceitual busca expressar uma visão sistêmica 

do conteúdo, em que apenas uma linha delimita os temas, com prevalência de conteúdo 

específico que se sobrepõem sistemicamente numa causalidade contínua, ressaltando as 

características próprias dos sistemas, de flexibilidade e plasticidade.  

As redes de empresas, como ferramenta de cooperação para vencer a concorrência 

acirrada num mundo globalizado, ensejando retorno financeiro e social, podem contar 

com os aspectos de intenção empreendedora e organizações que aprendem, próprios da 

cultura organizacional. A aprendizagem organizacional grupal e em redes, favorecida 

por aplicações de responsabilidade social, fomenta o desenvolvimento de 

intraempreendedores que mais tarde se podem tornar sócios, mediante a criação do seu 

negócio relacionado à empresa-matriz. Conta com a vantagem de trazer valores 

organizacionais desenvolvidos ao longo da sua vida funcional, que favorecem a 

confiança no processo associativo, e dá continuidade à aprendizagem organizacional por 

via das redes. Esta visão torna-se possível se divisada por via da aplicação dos conceitos 

próprios da TGS, como plasticidade, flexibilidade, sistema, auto-organização e 

autotranscendência, dentre outros. 

3.1.1 Sobre o Método 

Levando em conta o fato de que o objetivo da investigação científica é explicar, 

compreender, descobrir e descrever as razões pelas quais acontecem os fenômenos, 

adotou-se como estratégia metodológica a análise de dados quanti e qualitativos, 

considerando a amostra trabalhada, que envolve pessoas de duas empresas do mesmo 

ramo de negócios em dos países.  

Como ensina Freixo (2011, p.164) “decorrentes das questões colocadas, certas 

investigações implicam uma descrição dos fenômenos em estudo, outras, uma 

explicação sobre a existência de relação entre os fenômenos”. Assim, percebe-se que 

este trabalho, após uma fase de coleta de dados, identifica os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos estudados. Portanto, e considerando que 

aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas, 

assume a forma de pesquisa explicativa (Silva, 2004) que ainda acrescenta que, por se 

tratar de um estudo dentro da Ciência Social, requer o uso do método observacional. 
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Este trabalho deve ser classificado, na primeira fase, como pesquisa exploratória (Silva 

2004), levando em conta que a primeira etapa foi proporcionar maior familiaridade com 

o problema com vistas a torná-lo explícito e sugerir hipóteses. Para atender esta fase, 

procedeu-se a um levantamento bibliográfico e documental e à análise de exemplos que 

estimulassem a compreensão. A segunda fase deve ser entendida como pesquisa 

descritiva, considerando que visou a descrever as características do fenômeno estudado 

e ao estabelecimento de relações entre as variáveis. Para satisfazer tais necessidades, 

foram empregadas técnicas padronizadas de coleta de dados – questionários, entrevistas 

e observação sistemática. Finalmente, a terceira fase é aquela que há de ser classificada 

como explicativa, conforme já citado. 

A análise e a correlação de variáveis conduziram à elaboração de um quadro global, da 

problemática em presença e, assim, mostrou um conjunto diversificado de elementos 

que deram suporte técnico à investigação e  sugeriram a adoção de estratégias futuras, 

constituindo-se naturalmente em mais-valia. 

No tratamento da informação, foi essencial a análise qualitativa, quantitativa e de 

conteúdo. A triangulação de dados e métodos junto à interpretação sistêmica destes 

fundamentou, com intensidade e amplitude, as conclusões. 

3.1.2 Tipo de Estudo  

O mecanismo básico e predominante no estudo das Ciências Sociais é o método 

hipotético-dedutivo. Esse método de pesquisa prima pela elaboração de teses e pretende 

comprovar e justificá-las, baseando-se num marco teórico previamente elaborado.  

Como ensina Gil (1999, p. 42), a pesquisa “é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

Tomando como referência essa liçao, pode-se dizer que a base desta pesquisa é 

qualitativa e exploratória. Compreende-se, pois, que o objetivo do trabalho é conhecer 

as determinantes que dão lugar ao surgimento de Redes de Empresas. Embora algumas 

das variáveis consideradas sejam tratadas só estatisticamente, outras precisam de uma 

formulação qualitativa, o que requerer outro tipo de análise.  
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Na pesquisa qualitativa, além de se estudar uma série de dados numéricos vinculados a 

uma teoria, faz-se análise qualitativa, em que o investigador assume o papel de 

“pesquisador participante” observando e interpretando os fenômenos e lhes dando 

significado (Chizzotti, 1991). 

Adicionalmente, a pesquisa qualitativa, por trabalhar com dados não quantificáveis, 

estrutura-se nas fases de coleta, análise e interpretação de dados subjetivos de natureza 

complexa (Figueiredo, 2004). Assim, a revisão da literatura sobre o tema em estudo, 

assume importância fundamental (Oliveira, 2004). 

Este tipo de pesquisa é particularmente útil dentro das Ciências Sociais, quando se têm 

questões tais como “por que” e “como” (Yin, 2005). Esse é o caso correspondente a este 

ensejo, que analisa uma série de hipóteses assumidas, respondendo ao “por que” foram 

estabelecidas tais relações entre as variáveis, e se o “como” surgido da parte 

quantitativa da pesquisa corresponde aos resultados da busca de teor qualitativo. No 

caso deste ensaio, as questões têm relevância maior, por se tratar de um estudo de caso 

múltiplo, no qual as empresas foram escolhidas, dentre outras, pela representatividade 

de cada uma, no seu pais, dentro do setor do café, o “por que” e o “como” achados são 

extrapolados ao setor. Na lição de Roberto Yin (2009), estudo de caso é de natureza 

empírica, abordando um fenômeno da contemporaneidade em contexto conhecido, 

podendo ser único ou múltiplo. O estudo de casos múltiplos aufere projeção na 

Academia à medida que pode oferecer maior robustez aos estudos, permitindo 

comparações de resultados. A descrição e a interpretação das hipóteses deste tipo de 

estudos requerem uma análise de conteúdo muito mais sistemática, que permita 

interpretar e organizar do modo mais claro possível a contribuição.  

Embora a pesquisa qualitativa nesta investigação seja de fundamental importância, não 

prescinde da utilização de dados quantitativos, com rigor cientifico matemático, para 

fortalecer a investigação de análise objetiva.  É importante precisar a idéia de que a 

principal diferença entre os enfoques quanti e qualitativos não radicaliza o uso de 

números, mas focaliza as diferenças epistemológicas e técnicas que afrontam a 

pesquisa: o tipo de intencionalidade e a espécie de realidade que um e outro enfoque 

tentam abordar. 
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O método de pesquisa quantitativo tem um processo claro e preciso sob a forma em que 

se pesquisa; parte-se, primeiro, de um marco teórico aceito pela comunidade científica e 

daí surge uma série de teses sobre as possíveis relações esperadas entre as variáveis que 

fazem parte da problemática estudada. Em continuidade, passa-se a coletar as 

informações necessárias, derivadas de dados empíricos e dos conceitos com os quais se 

constituíram as teses conceituais, para analisar os dados e contrastá-los com a teoria, 

objetivando ver se as hipóteses planejadas são aceitas ou rejeitadas. Para Bonilla e 

Rodríguez (2005), o processo hipotético-dedutivo “inicia-se com uma fase de dedução 

das teses conceituais e continua com a operacionalização das variáveis, a definição dos 

indicadores, a colêta e o processamento dos dado”. (p. 84). Em síntese, o quantitativo 

caracteriza-se por pretender ser objetivo, dedutivo, pelo uso da estatística inferencial e 

por ter o controle das variáveis estudadas, a fim de se poder chegar a generalizações 

baseadas nos resultados. (Bonilla & Rodriguez, 2005). 

Ante as limitações e as possibilidades que oferecem os métodos de pesquisa quali e 

quantitativos, é mister e eficaz utilizar metodologia que integre e complemente essas 

duas visões na pesquisa. Com essa intenção, surgiu, nos últimos anos, uma forma 

metodológica de abordar os fenômenos sociais, que tem como beneficio dar a solidez 

necessária ao processo de pesquisa, já que considera as perspectivas e ângulos de um 

mesmo objeto de estudo: se o método qualitativo oferece a possibilidade de 

compreender e descrever os fenômenos sociais, torna-se igualmente importante que haja 

rigor e credibilidade científica que o método quantitativo considera. 

A utilização de métodos e fontes distintos ajuda a obter uma triangulação metodológica 

e de dados, a fazer com que o estudo adquira maior grau de credibilidade científica, 

conforme asseguram Denzin (1988) e Voss, Tsikriksis e Frohlich (2002).  

Tomando como base esse modelo metodológico de triangulação, que considera o 

cruzamento de pesquisadores diversos, técnicas de pesquisa, perspectivas de dados, 

teorias e metodologias, este trabalho considera dois tipos de triangulação comentados na 

sequencia. 

Triangulação metodológica – entendida como a possibilidade que tem o pesquisador de 

realizar uma triangulação no desenho metodológico e/ou na colêta dos dados. Dos dois 
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métodos de triangulação, “dentro dos métodos” e “entre os métodos”, utilizou-se o 

primeiro, que, segundo Arias (1999) “é a combinação de duas ou mais coleções de 

dados, com similares aproximações no mesmo estudo para medir uma mesma variável”. 

Triangulação de dados – em que o investigador consulta em diversas fontes a 

informação necessária para a sua pesquisa e, ademais, considera o contexto em que se 

encontram os diversos agentes, fazendo, por exemplo, uso da observação participante. 

Assim, o experimento sob relatório não se baseou numa metodologia unicamente 

matemática, resultante dos questionários, mas também nas observações do trabalho de 

campo realizado por meio de entrevistas semielaboradas, que exigiram do pesquisador 

concentração e esforço para decodificar as respostas dos entrevistados. Por sua vez,  as 

variáveis estão consideradas e analisadas de forma independente para se ter 

conhecimento de como foram medidas e tratadas. Isso foi feito por meio de leitura 

crítica e profunda realizada pelo pesquisador em análise de conteúdo, objetivando as 

contribuições potencializarem a criação de mais redes de empresas. Esse é o maior 

aporte deste trabalho. 

3.1.3 Objetivos: Geral e Específicos 

Segundo Freixo (2011, p.164) “o objetivo do estudo constitui um enunciado declarativo 

que precisa as variáveis-chave, a população alvo e a orientação da investigação. 

Indicando, consequentemente, o que o investigador tem intenção de fazer no decurso do 

estudo. [...]. O objetivo identifica claramente uma relação causa/efeito e as variáveis 

independente e dependente”. 

Neste bloco esta o objetivo geral do trabalho, ligado a uma visão global e abrangente do 

tema, relacionando-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer 

das ideias estudadas e vinculando-se, diretamente, à própria significação da tese 

proposta. Já os específicos, mostram nesta seção caráter mais concreto, tendo função 

intermediária e instrumental e permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de 

outro, aplicar este a situações particulares. 

Perante esta abordagem de investigação, surgem as questões de investigação adiante 

expressas. 
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(i) Será que a intenção empreendedora e as organizações que aprendem são 

parte integrante da cultura organizacional? 

(ii) A aprendizagem organizacional grupal e em redes vê-se favorecida por 

aplicações de RSE que fomentam o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo? 

(iii) Será que o intraempreendedor, posteriormente, se tornará sócio da 

empresa-matriz, por meio de sua inserção na rede de empresas? 

 

Assim, a realização deste trabalho tem o objetivo de investigar se existem no 

desenvolvimento das redes de empresa aspectos da aprendizagem organizacional, da 

cultura organizacional, do intraempreendedorismo e da responsabilidade social 

empresarial, em duas empresas, do mesmo setor de atividade, mas de países diferentes. 

De forma a dar continuidade ao objetivo geral, delineiam-se os seguintes objetivos 

específicos, ora delineados. 

1) Identificar aspectos de aprendizagem organizacional que influenciam no 

desenvolvimento de redes de empresas. 

2) Pesquisar padrões de cultura organizacional das empresas estudadas e sua 

influência no desenvolvimento de redes de empresas. 

3) Identicar aspectos de intraempreendedorismo que contribuem no desenvolvimento 

da rede de empresas. 

4) Caracterizar os aspectos RSE das empresas estudadas que influenciam no 

desenvolvimento de redes de empresa.  

5) Identificar a relação de influência das variáves estudadas no desenvolvimento de 

redes de empresas.  

Tomando em consideração os objetivos propostos, relacionam-se as proposições 

referentes à análise qualitativa e às hipóteses da análise quantitativa.  

Relativamente à análise qualitativa, salientam-se proposições expressas na sequência.  

 Proposição 1: A RSE influencia no desenvolvimento de Redes de 

Empresas. 
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 Proposição 2: Legalidade contratual, pontualidade da entrega e qualidade 

do produto têm impacto positivo no desenvolvimento de redes de empresas. 

 Proposição 3: A relação de confiança entre gestores e colaboradores 

fomentam o desenvolvimento de redes de empresas. 

 Proposição 4: A rede de empresas esta intimamente relacionado com 

aquisição de matéria prima e insumos. 

Quanto à análise quantitativa, indicam-se as hipóteses de investigação. 

 H01: A Cultura Organizacional influencia a Aprendizagem Organizacional. 

 H02: A Cultura Organizacional influencia o Intraempreendedorismo. 

 H03: A Aprendizagem Organizacional influencia o Intraempreendedorismo. 

 H04: A Cultura Organizacional influencia o Intraempreendedorismo 

mediada pela Aprendizagem Organizacional 

 

A coleta de dados por questionários e entrevistas constituem a a fase que trouxe os 

dados para análise por via do método estatístico e associação de conceitos, que 

comprovaram as hipóteses. 

3.1.4 Fontes de Dados e Seleção dos Participantes 

Este capítulo inicia com a descrição do modelo conceitual de investigação, seguido da 

metodologia da investigação e elaboração da tese. Feita a revisão da bibliografia, 

eforam elaborados os objetivos e as questões, que serviram de base para a formulação 

das hipóteses de estudo. Assim, surgiram as perguntas: que tipos de dados são 

necessários? Como poderá ser feita a coleta de dados? Onde? Como? 

Em primeiro lugar, teve-se em conta que tipos de dados foram necessários para o 

estudo. Era preciso contar com informação que falasse a respeito do surgimento de 

redes de empresas, ou seja, das variáveis que dizem respeito ao seu surgimento, 

assumindo como hipóteses a possibilidade de que a cultura organizacional, a 

aprendizagem organizacional, o intraempreendedorismo e a responsabilidade social 

empresarial dessem resultados significativos. Para atender a esta necessidade,  
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estabeleceram-se três instrumentos de coleta de dados - questionário, entrevista, e  

Análise de Conteúdo. 

O questionário parecia ser o método de coleta de dados mais adequado para os dados 

que fossem suceptíveis de quantificação, em virtude da característica de cada variável e 

da escala foi utilizada para medi-la. Utilizando-se, porém, só questionários, perder-se-ia 

toda aquela informação que, mesmo não sendo quantificavel, era significativa para a 

explicação do surgimento das redes. Assim, a entrevista resultou no instrumento mais 

complementar, pelo fato de aportar dados qualitativos e de oferecer, às pessoas que 

respondessem, a possibilidade de se expressar mais, saindo das respostas fechadas. Para 

maior e mais fiável triangulação, escolheu-se o método de Análise de Conteúdo para 

engajar as informações, ligando-as e produzindo resultados com suas suas combinações. 

Considerando essas necessidades, foram preparados o questionário e a entrevista. O 

primeiro foi dirigido aos cargos baixos e intermediários, que proporcionaram 

informações sobre a cultura organizacional, acerca da aprendizagem organizacional e a 

respeito do intraempreendedorismo. Já a entrevista foi aplicada à alta direção, pois  

requeria uma disposição de informação maior sobre a empresa, que permitisse 

responder a questões que exigiam mais conhecimento. Desta forma, e considerando que  

o número de funcionários era sempre maior do que o quantitativo de altos diretivos, 

optou-se por manter proporção desses cargos na hora de realizar os inquéritos, o que 

resultou num número significativamente maior de questionários sobre o total de 

entrevistas. Em prol da homogeneidade necessária para poder estabelecer comparações, 

os questionários e as entrevistas aplicadas no Brasil e em Portugal seriam exatamente os 

mesmos.  

A fonte dos dados em ambos os casos foram as empresas. No Brasil, a empresa 

3corações, e, em Portugal, a Delta Cafés. O número de elementos da amostra foi 

determinado tendo em conta o total de colaboradores da empresa na sua sede. Assim, 

foram contactados os serviços de recursos humanos das empresas, inferido o total de 

colaboradores na sede e determinado que o total da amostra deveria ser constituído por 

cerca de 50% dos colaboradores aí existentes. Assim foi possível chegar aos 180 

colaboradores na 3corações e 167 na Delta Cafés. Todos os inquéritos foram aplicados 

aos funcionários que tivessem ligação contratual com a empresa, também, por fins 
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comparativos. Ainda foram solicitados relatórios contábeis -para confirmar as partidas 

orçamentárias destinadas a fins sociais, comprovantes de ações realizadas em parcerias - 

relatórios, dossiês e informes, memórias de responsabilidade social, estatutos - que 

explicassem a formação e composição da empresa - e publicações em que estavam 

registradas a “vida” cronológica da organização, sua descrição e contextualização para o 

trabalho. 

A aplicação dos questionários foi realizada coletiva e individulamente, dependendo da 

disponibilidade dos empregados na organização. Respeitou a sazonalidade das 

atribuições em função dos cargos e empregados indicados para avaliação. Aplicou-se, 

pessoalmente, o instrumento e/ou por meio de empregado indicado pela própria 

empresa, dependendo da conveniência institucional. Já as entrevistas foram realizadas 

de forma individual, em salas privadas, onde se explicava ao entrevistado o objetivo da 

pesquisa, garantindo-lhe anonimato e confidencialidade nas respostas. Ao finalisar cada 

entrevista, realizavam-se ainda, as anotações sobre as observações feitas fora das 

respostas recebidas. 

Na fase de coleta de dados, aplicou-se o instrumento, com a presença do responsável 

nomeado pela empresa, obedecendo ao roteiro previamente estabelecido e conforme o 

consenso das partes envolvidas O empregado recrutava as pessoas, disponibilizava o 

espaço físico na empresa e dele se recebia as peças, tecendo considerações sobre o seu 

objetivo e introduzindo “o porquê” da pesquisa. Referia à abertura acadêmica que a 

empresa dava início com este gesto. 

Devidamente apresentada, assumi-se a aplicação, iniciando com o rapport, que 

considerava aspectos como apresentação pessoal, como: doutoranda da UTAD/Portugal; 

agradecimento pela abertura e acolhimento da empresa e dos empregados ao trabalho 

acadêmico; pela participação pessoal na feitura do trabalho científico, legado às 

gerações futuras; razão da escolha das empresas no Brasil e em Portugal; necessidade de 

responder aos instrumentos, considerando a sua prática profissional; informações sobre 

os instrumentos a que iriam responder, de quantas partes se compunham, do número de 

questões; tempo previsto de 20 minutos; e como deviam se comportar diante de 

perguntas sobre as quais tivessem dúvidas. A aplicação das entrevistas seguiu as 

mesmas pautas, com a diferença de que todas foram realizadas individualmente.  
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Em ambos os casos, foram pessoalmente registrados observações realizadas durante o 

processo. 

Quando não se teve acesso pessoal, na fase de coleta de dados, as instruções foram 

encaminhadas, por escrito, para o encarregado da pesquisa na empresa, e reforçadas por 

e-mail e telefone. 

Nas secções seguintes, é oferecida maior informação, tanto das variáveis consideradas 

em cada instrumento como da sua escolha e abrangência, e, nos anexos A, B e C, 

expõem-se os documentos por extenso. 

3.1.5 Elaboração do Roteiro das Entrevistas  

Como já expresso, a coleta de dados foi feita por inquérito, fundamental na área da 

gestão, cuja finalidade era a obtenção das informações necessárias, por meio de 

questionários e entrevistas aplicados à amostra definida para estudo. De acordo com 

Silva e Pinto apud Ferreira (1986, p. 164), “toda a ação de pesquisa se traduz no ato de 

perguntar” (…) Tudo se resume a saber fazer perguntas e a identificar os elementos 

constituintes da resposta”.  

O método de coleta de dados foi precedido por meio de questionários aplicados a 

funcionários e entrevistas semiabertas feitas às chefias. Os dados quantitativos foram 

trabalhados no SPSS (Versão 22), onde foram processadas e validadas todas as escalas 

(embora estejam previamente validadas pelo reconhecimento acadêmico internacional. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram tratados utilizando-se a  análise de conteúdo 

para combinar com os dados quantitativos. 

A amostra definida foi explorada, na fase de coleta de dados, por dois instrumentos; um 

questionário com itens sobre cultura, aprendizagem organizacional e 

intraempreendedorismo; e o outro com duas partes: a primeira, um questionários sobre 

responsabilidade social empresarial e a segunda, uma estrevista semiestruturada sobre 

redes de empresas. Ambos os instrumentos tinham um bloco dedicado às variáveis de 

controle escolhidas para a análise. Cabe também destacar o fato de que foram feitas 

anotações de observações durante a aplicação dos instrumentos, que foram incorporadas 

à análise de conteúdo. 
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3.1.6 Operacionalização das Variáveis 

A opção pelo tratamento estatístico adequado dos dados necessita de classificação das 

variáveis e identificação das escalas de medidas.  

Maroco (2003) reporta-se à necessidade de, durante a investigação, manipular as 

variáveis. Assim, refere o autor, o objeto do estudo estatístico são as variáveis e a 

informação que estas  podem fornecer. Consequentemente, a qualidade da investigação 

vai depender da forma como as variáveis foram medidas e da qualidade de informação 

que a escala mede. 

Exploravam-se, ao máximo, todas as dimensões relevantes, segundo a teoria consultada, 

para a problemática em estudo, tendo, no entanto, a percepção de que algumas delas se 

revelaram de menor importância para o estudo em causa, porém, ficam, desde já, 

disponíveis para estudos posteriores de confirmação e comparação, dentre outros. 

Variável Dependente 

Redes Empresariais. O objetivo deste trabalho é identificar os determinantes que dão 

lugar à criação de redes de empresas, que constitui a variável dependente em termos da 

qual foram realizados todos os testes. 

Para “medir” as redes de empresas, utilizou-se entrevista semiestruturada, criada 

especialmente para a ocasião, cuja confiabilidade e validade foram já comprovadas. Não 

se encontram questionários ou pesquisas reconhecidos como validados e confiáveis, 

pelo mundo acadêmico, que possibilitem o uso destes. A entrevista contém questões 

dicotômicas e perguntas abertas. Ambas foram tratadas de acordo com o tipo de 

informação que proporcionaram (qualitativa ou quantitativa). 

Variáveis Independentes 

Para melhor tratamento dos dados, as variáveis independentes serão agrupadas em três 

blocos. 

a) Variáveis relacionadas com o trabalho e a organização 
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Aprendizagem Organizacional  

Para medir a Aprendizagem Organizacional, utilizou-se o questionário sobre as 

Dimensões da Organização que Aprende (DLOQ, em inglês). Ele consta de 41 itens 

que, medidos em escala Likert de 5 pontos (de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo 

totalmente) considera o Empoderamento, a Aprendizagem em Equipe, a Gestão 

Estratégica, a Integração, a Aprendizagem Contínua, a Pesquisa e o Diálogo. A escala, 

reconhecida cientificamente, já foi validada e comprovada a sua confiabilidade, fatos 

que foram novamente corroborados nesta pesquisa.  

Cultura Organizacional 

Para mensurar a Cultura Organizacional, empregou-se a escala de Denison (1994). Ela é 

constituída por 60 elementos, 5 para cada uma das 12 subescalas ou índices propostos 

no modelo. Este modelo agrupa as 12 subescalas em quatro dimensões ou características 

culturais (perfazendo um total de 15 itens em três subescalas para cada dimensão). Cada 

item é codificado em uma escala de Likert de cinco pontos (de 1 = discordo totalmente a 

5 = concordo plenamente). A validade e a confiabilidade do instrumento foram 

demonstradas satisfatórias (Denison, Janovics, & Young, 2005; Denison, Janovics, 

Young & Cho, 2006). 

Intraempreendedorismo 

A fim de aquilatar o intraempreendedorismo, empregou-se diversas escalas, em virtude 

da sub-divisão do questionário. No que se refere à análise da intenção empreendedora 

(primeiro bloco do questionário), a escala utilizada é uma adaptação dos estudos de 

Liñan e Chen (2009) e Marques et al. (2011). Finalmente, o item condições internas da 

organização (segundo bloco do questionário) foi avaliado com apoio na adaptação da 

escala de Kuratko, Montagno e Hornsby (1990). O intraempreendedorismo exprime o 

maior número de itens de mesuração do questionário. Dentre eles, 48 são do tipo Likert, 

em que o pesquisado valoriza de 1 a 5 as afirmações planejadas. As outras três questões 

são perguntas dicotômicas às quais a pessoa responde “Sim” ou “Não”.  
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Responsabilidade Social Empresarial 

Para medir a Responsabilidade Social Empresarial aplicou-se o Questionário de 

Conscientização sob Responsabilidade Social Empresarial da Comissão Europeia  

(Direção Geral da Empresa), que, mediante perguntas fechadas, distribuídas em 5 

blocos temáticos, estuda todos os itens considerados. A escala é reconhecida e validada 

pela União Europeia, sendo também comprovada a sua confiabilidade, fato considerado 

nesta pesquisa.  

b) Variáveis relacionadas com a pessoa 

Com vistas a avaliar a influência que a Cultura Organizacional, a Aprendizagem 

Organizacional, o Intraempreendedorismo, e a Responsabilidade Social Empresarial 

têm sobre as redes de empresas, a influência de outras variáveis há de ser considerada.  

A revisão da literatura indica significante relação entre as seguintes variáveis 

demográficas utilizadas e a variável dependente: gênero - as mulheres são mais 

propensas a ficar na organização do que os homens (Bretz & Judge, 1994); idade – à 

medida que as pessoas são mais velhas, tendem a estar mais satisfeitas e ficar mais 

tempo na organização (Agho, Mueller, & Pricer, 1993); nivel de ensino atingido – à 

medida que aumenta a educação dos funcionários, cresce a sua satisfação no trabalho 

(Bretz & Judge, 1994). Todas essas variáveis foram avaliadas no questionário e 

controladas na análise estatística. Ainda foram adicionadas as variáveis religião e 

nacionalidade, no intento de achar significação entre elas e as dimensões do modelo.  

Assim, as variáveis consideradas são: idade, sexo, nível escolar; religião, cargo, e 

nacionalidade. 

c) Variáveis relacionadas às responsabilidades familiares 

Diversos pesquisadores (Frone, Russell & Cooper, 1992; Eagle, Miles & Icenogle, 

1997; Fox & Dwyer, 1999; Behson, 2002; Eby et al., 2004) assumiram que as 

circunstâncias familiares dos funcionários influem na sua relação com a organização. A 

existência de filhos, pais e mães que dependam dos empregados, e mesmo o estado 

civil, farão com que a relação do trabalhador com a empresa seja modificada. Nesta 

pesquisa, tomam-se o estado civil e os familiares dependentes como variáveis de 
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controle, em razão da influência que alguns autores acham que têm, entre outros, sob a 

permanência e a satisfação dentro da organização. Bretz e Judge (1994) assinalam que 

as pessoas casadas são mais propensas a ficar na organização do que as solteiras. 

Desse modo, incluem-se como variáveis as que consideram a situação familiar, o estado 

civil e a presença de familiares dependentes. 

Quadro 16 – Variáveis 

VARIÁVEIS DIMENSÕES E SUB-ESCALAS 

Aprendizagem 

Organizacional 

Empoderamento; Aprendizagem em Equipe; Direção Estratégica; 
Sistema Integrado; Aprendizagem Contínua; Investigação e Diálogo. 

Cultura Organizacional 

Implicação (Empoderamento; Trabalho em Equipe; Desenvolvimento de 

Capacidades). 

Consistência (Valores Centrais; Acordo; Coordenação e Integração) 

Adaptabilidade (Orientação a Mudança; Orientação ao Cliente; 

Aprendizagem Organizacional). 

Missão (Direção e Propósitos Estratégicos; Metas e Objetivos; Visão) 

Intraempreendedorismo 

Intenção Empreendedora.  

Condições Internas da Organização (Suporte da 

Administração/Coordenação; Autonomia; Recompensas; 

Disponibilidade de Tempo; Procedimentos Organizacionais). 

Responsabilidade Social 

Empresarial 

Políticas de Atuação no lugar de trabalho; Política Ambiental; Política 

de Mercado; Política Social; Valores da Empresa. 

Variáveis de Controle 
Idade; Sexo; Nível Escolar; Religião; Cargo; Nacionalidade; Estado 
Civil; Familiares Dependentes. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.1.7 Registro e Verificação de Dados 

O registro dos dados foi feito no próprio questionário, pelo empregado, quando 

respondia; consta do acervo de documentos arquivados da propria tese. No caso da 

entrevista, fez-e em parte, o registro em parte foi procedido pelo próprio entrevistado ou 

por pessoa da empresa, designada para este fim. As observações procedidas durante a 

fase de coleta de dados em papel à parte ou no verso do questionário/entrevista. 

Para validação do registro dos dados, o rapport explicativo, estabelecido pela 

responsável por este trabalho, na qualidade de psicóloga, serviu como preparação 

emocional dos participantes.  
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No plano operacional, os dados foram registrados, como já expresso, no SPSS (Versão 

22) onde, mediante a conversão dos ítens em variáveis cujas respostas pudessem ser 

resumidas a números, foi criada uma base de dados com o total de indicativos 

recolhidos. Com esteio na referida base, criaram-se os fatores (resumo de cada variável) 

utilizados para a validação das hipóteses do trabalho. 

Quadro 17 – Conversão de Itens para Registro na Base de Dados 

Instrumento Aspecto Item 
Criação de  

nova variável?  
Transformação 

Questionário 1 Cultura Organizacional 1 a 60 Não   

Questionário 1 
Aprendizagem  
Organizacional 

1 a 43 Não 
  

Questionário 1 

Intraempreeendedorismo  
(Intenção empreendedora) 

1 Não   

2 Não   

3 Não   

Intraempreeendedorismo  
(Suporte da Administração /  
Coordenação) 

1 a 19 Não 

  

Intraempreendedorismo  
(Autonomia) 

1 a 9 Não 
  

Intraempreendedorismo  
(Recompensas) 

1 a 6 Não 
  

Intraempreendedorismo  
(Disponibilidade de tempo) 

1 a 6 Não 
  

Intraempreendorismo  
(Procedimentos  
organizacionais) 

1 a 7 Não 

  

Intraeempreendorismo  
(Processo de organização  
que aprende) 

1 Não 

  

Questionário 2 

Responsabilidade Social  

Empresarial (Políticas de  
atuação no lugar de trabalho) 

1 a 5 Não 

  

Responsabilidade Social  

Empresarial (Política  
Ambiental) 

1 a 9 Não 

  

Responsabilidade Social  
Empresarial (Política de  
Mercado) 

1 a 6  Não 
  

Responsabilidade Social  

Empresarial (Política  
Social) 

1 a 5 Não 

  

Responsabilidade Social  
Empresarial (Valores da  
Empresal) 

1 a 5 Não 

  

Entrevista 1 Redes de Empresas 

1 Sim 
Criação de 8  
ítens nominais 

2 Sim 
Criação de 24  
ítens nominais 

3 Não   

4 Não   
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5 Não   

6 Sim 
Criação de 4 ítens:  
1 e 3 nominais;  
2 e 4 percentuais 

7 Sim 
Criação de 4  
ítens escalares 

8 Sim 
Criação de 7  
ítens nominais 

9 Sim 
Criação de 5  
ítens nominais 

Fonte: Elaboração própria 

3.1.8 Considerações Teóricas Sobre a Análise dos Dados 

A análise estatística dos dados foi realizada com recurso ao software da IBM, SPSS 

(Versão 22) e AMOS (Versão 22). 

O primeiro passo foi olhar para o conteúdo dos itens e das escalas utilizadas. Como já 

mencionado, foram utilizadas escalas previamente validadas e todas amplamente 

empregadas na literatura internacional como  unidade de medição nestes tipos de 

estudos. Assim, só foi calculado o alfa de Cronbach. Desta forma, pôde-se ter a certeza 

que o conteúdo do questionário era adequado para medir as variáveis de interesse. Ele 

no entanto, foi distribuído para pré-leitura de alguns profissionais do ramo, com a 

intenção de confirmar que ficou claro em suas perguntas. 

Finalmente, antes de testar as hipóteses, verificou-se o cumprimento dos requisitos de 

independência, normalidade e colinearidade. 

3.2 Os Testes de Hipóteses 

3.2.1 Análise Descritiva  

Os dados referentes à análise descritiva foram organizados em tabelas que resumem os 

resultado. No caso das variáveis de controle, apresentam-se, para cada empregado das 

empresas estudadas em Brasil e Portugal, as frequências absolutas e percentuais. Além 

da estatística média, nelas se observam o desvio-padrão e o coeficiente de regressão 

linear r de Pearson.   
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3.2.2 Análise Multivariante 

Para a análise dos dados, foram realizadas estatística descritiva e a análise multivariada 

dos dados. As hipóteses de pesquisa foram avaliadas com respaldo na Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) (Blunch, 2012; Sharma, Durand, & Gur-Arie, 1981; 

Fornell & Larcker, 1981) para a comparação entre as duas culturas e a reamostragem 

(bootstrap) a fim de avaliar os efeitos diretos e indiretos dos caminhos do modelo. Para 

a estimação das medidas na MEE, utilizou-se o método da Máxima Verossimilhança 

(ML), escolha justificada, haja vista, que a escala de Likert de pelo menos 5 pontos com 

medidas de assimetria (Sk<3) e curtose (Ku<10) não impacta em distorções de 

normalidade consideráveis que afetem as estimativas deste método (Finney & 

Distefano, 2006; Kline, 2005). As variáveis, após a verificação da inexistência de 

outliers pela técnica da distância de Mahalanobis (Arbuckle, 2009), expressaram 

valores de Sk<2 e Ku<6. Os softwares estatísticos utilizados foram o IBM SPSS 22.0 e 

o AMOS 22.0. 
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Capítulo 4 – CARATERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

 

 

4.1 Origens do Café 

Não há evidência real sobre a data exata da descoberta do café. Existem, porém, muitas 

lendas sobre a sua possível origem. Dentre elas, se destaca a que o situa na atual 

Etiópia. Ela conta que um pastor chamado Kaldi, enquanto cuidava das suas cabras, 

observou que quando elas mastigavam uns frutos amarelo-avermelhados, provenientes 

de arbustos da zona, ficavam alegres, saltitantes e cheias de energia. Esses frutos faziam 

com que os animais conseguissem caminhar quilômetros de consideráveis subidas 

durante o pastoreio. A estória diz que o pastor comentou isso com um monge da região, 

que decidiu experimentar os frutos. Assim, ele começou a fazer infusões com aqueles 

frutos, percebendo que a bebida o ajudava a combater o sono durante suas longas horas 

de dedicação ao culto. Conforme a novidade foi chegando aos ouvidos de outros 

monges, o consumo da bebida ia aumentando até chegar a situar o seu cultivo, pela 

primeira vez, nos monastérios islâmicos do Yêmen (Associação Brasileira da Indústria 

de Café - ABIC, 2014). 

Por conta dessa lenda, na mesma publicação, diz-se que a planta do café tem origem na 

Etiópia, porém, quem propagou a cultura do café foi a Arábia. Quando o café chegou na 

Europa - século XIV- ele era conhecido como “vinho de Arábia”, em função da origem 

da palavra “qahwa”, que em árabe, significa “vinho”. Os manuscritos mais antigos 

mencionando a cultura do café datam de 575 no Yêmen, onde, consumido como fruto, 

passou a ser cultivado. Somente no século XVI, na Pérsia, os primeiros grãos foram 

torrados para se transformar na bebida que hoje se entende por café. O seu cultivo 

tornou-se de grande importância para os árabes que, além do controle sobre como 

cultivá-lo, tinham o conhecimento sobre como prepará-lo como bebida. Assim, era um 

cultivo esquisitamente cuidado e protegido, até com a vida. Os estrangeiros, por 

exemplo, estavam proibidos de se aproximarem das plantações. 
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Ainda segundo ABIC (2014), as evidências indicam que o produto chegou ao Velho 

Continente em 1615, trazido desde o Oriente por diversos viajantes. Até o século XVII, 

somente os árabes produziam café. Alemães, franceses e italianos procuravam 

desesperadamente formas de desenvolver o plantio em suas colônias. Foram os 

holandeses, no entanto, que conseguiram as primeiras mudas suscetíveis de serem 

cultivadas sob rigorosos cuidados. Tal sucesso holandês não fez mais com que aumentar 

o consumo da bebida na Europa, que adotou-a como hábito próprio. A partir de então, 

as “casas” de café passaram a ser lugares “elitistas”, frequentados por artistas, 

intelectuais, mercadores, banqueiros e demais personagens influentes da vida política, 

econômica e social das cidades. 

Posteriormente, à medida que outros países europeus (notadamente a França) insistiram 

na sua tentativa de cultivo, o café estendeu-se às colônias da África e da América. Neste 

último caso, o café teria chegado ao Suriname, São Domingos, Cuba, Porto Rico e 

Guianas e, através desta, ao Pará, estado do Norte do Brasil. Por meio do comércio 

colonial, o café chega a Portugal e a outras ex-colonias, tais como Cabo Verde, Santo 

Tomé e Príncipe oriundos do Brasil. Já para Angola foi levado por missionários 

portugueses. Durante o século XVIII, apareceram os primeiros cafés públicos em 

Lisboa, inspirados nas “casas de café” europeias. Dentre os primeiros estabelecimentos 

públicos destacam-se, em Lisboa, o Martinho da Arcada, Café Tavares, Café Nicola, 

Botequim Parras. Já no princípio do século XIX, inauguraram-se os cafés Marrare, 

considerados, na historia lisboesa, como academias de moda e pensamento. Tal como 

era referido na época"Lisboa era Chiado, o Chiado era o Marrare e o Marrare ditava a 

lei". (ABIC, 2014) 

4.1.1 O Café no Brasil 

Segundo informações oficiais do Ministério da Agricultura, no Brasil, quando o café 

chegou aqui (1727), o produto já possuía grande valor comercial. Em razão das 

favoráveis condições edafoclimáticas (características definidas por fatores do meio, tais 

como clima, relevo, litologia, temperatura, umidade do ar, radiação, tipo do solo, vento, 

composição atmosférica e a precipitação pluvial),  o cultivo se espalhou rapidamente, 

focando-se no mercado doméstico. Assim, o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa  127 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, convertendo-se, rapidamente, em produto-

base para e economia do País. Foi desenvolvido apenas com recursos nacionais e 

constituiu a primeira realização exclusivamente brasileira que objetivou a produção de 

riquezas. 

 

Com a crise da produção cafeeira do Haiti – principal exportador de café do mundo até 

finais do século XVIII - decorrente da guerra de independência que o País estava 

atravessando, o Brasil ganhou a oportunidade de aumentar consideravelmente a sua 

produção, passando a exportar mais e com maior frequência. Em 1830, já era o principal 

produto brasileiro de exportação. 

Durante quase um século, o café foi a grande riqueza do Brasil. As divisas geradas pelo 

seu comércio foram as principais responsáveis pela aceleração do desenvolvimento, 

outorgando-lhe, também, protagonismo no comércio exterior. No contexto interno, o 

crescimento do cultivo deu lugar ao surgimento de cidades e polos dinamizadores em 

diversos estados; estimulou a criação de fábricas e ferrovias; impulsionou o comércio 

interestadual – inclusive de outras mercadorias; trouxe grandes contingentes de 

imigrantes; consolidou a expansão da classe média; contribuiu na diversificação de 

investimentos; e até mesmo intensificou movimentos culturais. Desde então, o café e o 

povo brasileiro passam a ser indissociáveis. 

O café continua, hoje, a ser um dos produtos mais importantes para o Brasil e é, sem 

dúvida, o mais brasileiro de todos. Hoje o País é o primeiro produtor e o segundo 

consumidor mundial do produto (Ministério da Agicultura do Brasil, 2014). Ainda, em 

razão da diversidade das regiões de cultivo, o Brasil consegue produzir tal variedade de 

café que permite atender às demandas internacionais, tanto no concernente ao preço 

como aos sabores, ofertando ampla gama de produtos. 

Tal é a importância do setor cafeeiro no Brasil. Ele conta com um Fundo de Defesa da 

Economia Cafeeira (Funcafé), criado pelo Decreto-Lei nº 2.295/86 e estruturado pelo 

Decreto nº 94.874/87. O Funcafé foi criado para fomentar o desenvolvimento de 

pesquisas; incentivar a produtividade e a competitividade do setor; incentivar a 

qualificação da mão de obra; e contribuir na publicidade e promoção dos cafés 

brasileiros, nos mercados interno e externo. Dentro dessas linhas, o Fundo prioriza as 
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linhas de financiamento para custeio, colheita, estocagem e aquisição de café. Ainda, 

em parceira com o Ministério de Agricultura, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA, por intermédio da sua unidade Embrapa Café, coordena o 

Consórcio Pesquisa Café, que tem por intuito desenvolver tecnologias que promovam a 

sustentabilidade, a competitividade e a inovação da cafeicultura brasileira (Ministério da 

Agricultura do Brasil, 2014). 

A cafeicultura brasileira é, no tocante às questões trabalhistas, sociais e ambientais, uma 

das mais exigentes do mundo. Existe intensiva preocupação a respeito da ideia de 

oferecer um produto sustentável. O setor é regulado por diversas leis que respeitam a 

biodiversidade (preservando a flora e a fauna, controlando a erosão e protegendo as 

fontes de água) e todas as pessoas envolvidas na cafeicultura. Pune rigorosamente 

qualquer tipo de trabalho escravo e/ou infantil nas lavouras. Assim, de ano a ano, 

aumentam os investimentos em certificações, em se adequar a cada vez mais rígida 

legislação, em promover a preservação ambiental, melhores condições de vida para os 

trabalhadores, melhor aproveitamento das terras, além de técnicas gerenciais mais 

eficientes aplicadas às propriedade de cultivo, com uso racional de recursos. 

Analisando os números do setor, como já expresso, o Brasil é o maior produtor e 

exportador mundial de café, e segundo maior consumidor do produto, só perdendo para 

os Estados Unidos de América. Segundo a Organização Internacional do Café – OIC 

(estabelece diretrizes para produção e comercialização de café no mundo), a produção 

mundial de café foi, em 2012, de aproximadamente 144,5 milhões de sacas de 60 kg. 

Desse total, o Brasil produziu quase 51 milhões (24 sacas/hectare), seguido muito de 

longe pelo Vietnã, que não produziu nem a metade dessa quantia, ficando só em 22 

milhões. Em terceiro e quarto lugares estavam Indonésia e Colômbia, com 10,9 e 8 

milhões, respectivamente. Assim, de cada três xícaras de café que se bebem no mundo, 

uma têm origem no Brasil (EMBRAPA, 2013). 

Já no ano 2013, a safra brasileira, de acordo com a Companhia Nacional de 

Abastecimento CONAB, foi de 49,15 milhões de sacas de 60 kg de café, e a área 

plantada ocupou superfície estimada em 2,311 milhões de hectares. Considerando que 

em 1997, havendo também 2,3 milhões de hectares cultivados, a produtividade foi de 12 

sacas/hectare e a produção de 27,5 milhões de sacas, há de se reconhecer que os 
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esforços das instituições de pesquisa, fundamentalmente a EMBRAPA Café, tem dado 

resultados satisfatórios.  Ainda de acordo com a CONAB, em 2013, as exportações 

chegaram a 32,01 milhões de sacas, com faturamento de US 5,27 bilhões 

(EMBRAPA, 2013). 

Estima-se que existem uns 287 mil produtores de café no Brasil. Dentre eles, os mini e 

pequenos produtores (em sua maioria, agrupados em associações e cooperativas) 

constituem a maior percentual, concentrando-se, fundamentalmente, em 1900 

municípios - onde o cultivo é a fonte principal de receita - dos Estados de  Acre, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.  

A cadeia produtiva de café é responsável pela geração de mais de oito milhões de 

empregos no País, proporcionando renda, acesso à saúde e à educação para os 

trabalhadores e suas famílias, além de ser o principal gerador de postos de trabalho na 

agropecuária nacional. 

4.2 Cultura dos Países das Empresas Estudadas 

4.2.1 Cultura de Portugal 

Muito poderia ser dito a respeito das características do povo português. Neste estudo, 

porém, se trabalharam apenas os aspectos culturais  referentes à personalidade dos 

portugueses, do seu “fundo temperamental”. Para atingir o objetivo, torna-se imperativo 

fazer referência às pesquisas do antropólogo cultural Antonio Jorge Dias que, na sua 

vertente etnopsicológia e etnossociológica, estudou os aspectos da cultura que 

caracterizavam a personalidade dos portugueses.  

Não se trata de um estudo generalistico, nem tenta homogeneizar pessoas que, pelo fato 

de serem indivíduos, precisam ser respeitados em suas idiossincrasias. O autor 

sistematiza caracterização psicológica que ajuda a entender atitudes, valores e crenças 

do povo português. 
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Assim, Dias (1971) se refere ao português como um homem sonhador, embora sempre 

prático e realista. O autor considera que prima pelo idealismo, emoção e imaginação 

sobre a reflexão, o que é menos percebido no português de nível médio. Também ele é 

generoso. Rejeita atitudes mesquinhas, calculitas, utilitárias. Portanto, pode ser também 

caracterizado como pessoa simples, que foge da ostentação, do luxo e da riqueza 

injusta. 

Trata-se de um povo forte, humano, sensível e amoroso. Pelo fato de ter atravessado 

tantas situações historicamente difíceis, o português aprendeu a se fazer forte, sabendo 

que a fraqueza era um “luxo” não permitido. Assim, embora goste de evitar conflitos, 

sentindo-se atacado, pode resultar violento e cruel. 

Trata-se de um povo tradicionalmente católico, característica que até hoje está muito 

arraigada na cultura. Esse sentimento cristão diz respeito a muitas atitudes dos cidadãos 

desse País. 

Embora tenham forte história que marca a sua tradição cultural, se adaptam muito bem 

às mudanças, sem que isso implique perda de caráter. A tolerância e o respeito “ao 

diferente” são, sem dúvida, duas das principais características dos portugueses. 

Na primeira impressão, aparentam-se individualistas, por conta da falta de uma certa 

exuberância e alegria que se espera deles, como cultura latina que são. Quem se detiver 

a analisar os seus comportamentos descobre a sua profunda solidariedade humana. 

É uma cultura em que o humor não tem papel destacado. Em compensação, aprecia-se 

um forte espírito crítico a trocista, assim como uma  particular ironia. 

O português gosta da glória que vem do produto do reconhecimento “do trabalho bem 

feito”, não do vazio. Culturalmente é um povo glorioso e portador de orgulho histórico 

que desde criança é motivo de orgulho, cunhando a pessoa que, em ânsia de merecer 

esse reconhecimento, se esforça por se destacar. 

O português não sabe se resignar. Não gosta de perder. É um povo ousado que, embora 

meça riscos, se arrisca. Gosta de crescer, de se expandir, de melhorar, de não se 

acomodar. É prático e utilitário nas suas possibilidades de expansão. Nada deixa à sorte. 
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Controla os seus movimentos. Trata-se de outra característica consonante com a  

tradição exploradora e colonizadora de Portugal.  

Não se deixam levar pela “moda”, pelo consumismo do capitalismo. Defendem a 

identidade nacional. Trata-se de um povo íntegro, que não precisa viver de aparências. 

Como pessoas, são simples e modestas, porém, seguras, que não se deixam intimidar 

pela falta de luxo material.  

Trata-se de um povo naturalmente culto, sensível à arte, fundamentalmente, a arte 

nacional. Mesmo aqueles que não têm formação acadêmica elevada gostam, desfrutam 

de uma boa leitura, apreciam uma obra de arte.  

A família para eles é, como em toda cultura latina, fundamentada no lado sentimental 

do português. Os amigos são considerados uma extensão da família. Dá-se tudo pelos  

seres queridos. Evitam o sofrimento alheio, ajudam ao próximo. 

No plano social, a tendência é a se opor a tudo aquilo que deprecie o caráter humano, 

solidário, justo e equitativo. Isto faz com que sejam relativamente simples para se 

unirem em reclamações sociais, contra leis injustas. O associativismo continua para este 

povo, mesmo em um mundo individualista, em crescimento. Qualquer ação que limite 

as liberdades individuais produz imediatamente um movimento de reação em que todos 

se solidarizam. 

As caracteristicas aqui mencionadas justificam as diferenças entre o povo brasileiro e 

português, o que conduz a comportamentos diversos, que, contextualizados, explicam 

diferenças, que não necessariamente comprometem o resultado das empresas. 

4.2.2 Cultura do Brasil 

Rodrigues (1960), no seu trabalho sobre as características do povo brasileiro, faz uma 

distinção entre características tradicionais e atuais, positivas e negativas. Assim, surgem 

quatro combinações de tipos de características que facilitam “entender” a cultura do 

povo brasileiro. Dentre as características positivas tradicionais, ele ressalta que o 

brasileiro expressa uma sensibilidade nacional muito viva, exigindo que as 

contribuições estrangeiras passem por um processo de abrasileiramento, percebido, por 
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exemplo, com muita evidência, na gastronomia; a língua comum constitui um forte 

elemento de coesão nacional; o Brasil ostenta uma tradição política liberal (embora 

tenha sempre havido intervenção no plano econômico) e civil; homogeneidade religiosa, 

de um catolicismo muito flexível. Esta característica vem perdendo força desde que a 

homogeneidade não se aprecia tanto; forma relativamente pacífica das relações raciais, 

razão das origens multiculturais que se apreciam desde o surgimento do Pais; 

importância das relações de família, que é ainda o núcleo da vida social; o povo 

brasileiro é dos mais abertos e acessíveis do mundo, o que facilita a capacidade de 

adaptação. O povo brasileiro é tradicionalmente humano, acolhedor e fraterno. Pela 

própria forma tradicional da cooperação agrícola, trata-se de um povo  associativo e 

solidário; na sua massa, o povo brasileiro é relativamente pouco sensível às ideologias, 

lento em revoltar-se e constitui, por excelência, o tipo de população fácil de governar; a 

sociedade brasileira tem um enraizado sentimento democrático que se origina da sua 

profunda humanidade cristã. Ela desaprova as desigualdades, que se impõem por causas 

econômicas, porém nem sempre age em consequência; e espírito de conciliação que 

acomoda e evita os extremos, rejeitando as medidas ou soluções extremas ou violentas. 

Dentre as características positivas mais atuais, Rodrigues (1960) destaca tendência ao 

otimismo generalizado, audácia intelectual e de ação, que incentivam o espírito de 

iniciativa e empreendedorismo, antes quase inexistentes. O brasileiro é um povo 

criativo, sonhador e esperançoso; tendência ao amor ao trabalho e valorização da 

atividade econômica, antes desprezada; estímulo ao capitalismo, à racionalização do 

trabalho e à superação do passado colonial; desejo de emancipação econômica e de 

progresso social. O desejo de reformar as instituições sociais é muito poderoso e a 

tomada de consciência das possibilidades geográficas e da herança histórica é forte. 

Consequentemente, a antiga aversão à mudança e ao progresso está desaparecendo. Há 

poucos anos, a pressa era considerada “inimiga da perfeição”, enquanto hoje é vista 

como “inimiga do atraso”; o sistema fixo hierarquizado de classes socioeconômicas 

existente nas zonas rurais está desaparecendo; aparecem sinais de crença na fortuna 

organicamente ganha e no sentido da destinação social do dinheiro, ao contrário do 

amor ao jogo e ao enriquecimento fácil é rápido, tão comuns na sociedade colonial e na 

imperial. Assim, surgem mudanças na juventude de origem oligárquica que começa a se 

interessar cada vez mais pela atividade comercial e menos pelos empregos públicos ou 
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tradicionalmente “seguros”; O pacifismo continua a ser uma característica típica. O 

Brasil defende o princípio das arbitragens e soluções pacíficas, entre outras coisas, 

porque é um país de posição solidamente protegida por títulos jurídicos, tem livre 

disposição de sua área territorial e uma população sem grandes problemas de minorias 

étnicas ou linguísticas, o que facilita a assimilação e integração em uma maioria luso-

brasileira. Sua aversão às soluções violentas no âmbito nacional, à guerra, e a crença nas 

suas habilidades nas negociações diplomáticas, aumentam a tendência ao espírito 

conciliatório; e indignação moral da classe média. Tradicionalmente, a classe media 

brasileira é puritana e moralizadora. Sua indignação revela inconformismo com as 

mazelas e os erros e, portanto, força moral.  

Como características negativas, destacam-se restos da tendência de adiar para amanhã o 

que pode ser feito hoje; instabilidade social e política, provocada pela luta entre as 

tradições da sociedade colonial arcaica e os elementos culturais do Brasil Novo; a 

grande falta de quadros na administração e na política brasileira; o “reduzido” número 

de adultos e o grande contingente de jovens tornam esmagadoras as tarefas da atual 

geração, em face especialmente do gigantismo dos problemas; a fraude eleitoral e a 

corrupção político-administrativa. Toda a indignação moral da classe média, que é um 

elemento decisivo na vida política e está profundamente insatisfeita no Brasil, se nutre 

destes males; o personalismo da vida brasileira precisa ser corrigido, objetivando focar 

nos problemas e não nas pessoas; o irrealismo dos dirigentes necessita ser corrigido, 

fazendo com que estes respondam aos desafios com soluções e não com doutrinas; 

existem ainda muitas insuficiências em matéria de saúde e educação.  

4.3 Caraterização Geral das Empresas Pesquisadas 

4.3.1  3corações (Brasil) 

O café 3corações é um marca que pertence ao Grupo Santa Clara. Trata-se de empresa 

originalmente do Nordeste do Brasil.  

A missão da empresa é “Proporcionar experiências prazerosas que promovam alegria e 

bem estar, criando laços duradouros e gerando valor para todos.” Significa que, durante 

toda sua história, o Grupo buscou proporcionar experiências prazerosas e ensejar valor 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 134 

para todos com quem se relaciona, seja no bem-estar dos colaboradores, na qualidade 

dos produtos, na remuneração dos acionistas, nos bons negócios realizados com 

parceiros ou nas transformações que apoia nas comunidades, criando confiança, 

instituindo laços duradouros. 

A Visão refere-se ao que “o prazer está nas coisas simples”. Para o Grupo, o prazer está 

nas sensações agradáveis experimentadas com os sentidos, na simplicidade de tudo o 

que é natural, espontâneo e verdadeiro. Os três corações guardam três significados 

essenciais, a saber, o prazer do sabor que fala a todos os sentidos, aguçado pela comida 

e pela bebida bem feitas, com cuidado e afeto; o prazer do saber que traz a sensação 

gostosa de aprender com o outro, de crescer e evoluir juntos, num movimento de 

renovação contínua e o prazer de viver que realça o valor das coisas simples e 

significativas, compartilhadas com amigos, parceiros e companheiros. 

Os valores são os princípios que norteiam as ações da 3corações e representam, 

também, os atos dos fundadores e colaboradores. A simplicidade e a sinceridade que 

permeiam as  relações com todos aqueles que os cercam são baseadas no diálogo aberto, 

na livre expressão e na comunicação da verdade; a perseverança com agilidade onde 

considera que o trabalho flui de forma ágil, competente e segura, até o alcance dos 

objetivos; a inovação que diz respeito à ousadia, fazendo parte do modo de negócios. 

Buscam-se novas tecnologias para melhorar os processos e aproveitam-se as 

oportunidades de inovar os produtos, embalagens e conceitos; a paixão pelo que se faz,  

café, produtos e relações que se edificam. Busca-se fazer sempre mais e melhor e 

contribuir positivamente com os resultados da empresa; o cuidado diz respeito à 

responsabilidade nas atitudes, buscando contribuir para o bem-estar e alegria de todos 

aqueles que se relacionam com a empresa; e a responsabilidade socioambiental, que 

leva  em conta a sociedade e o meio ambiente em tudo o que se faz, do  processo 

produtivo à cadeia de suprimentos; do desenvolvimento dos colaboradores ao bem-estar 

da comunidade. 

Vale ressaltar que há uma “Carta de Conduta” onde a empresa também discorre o seu 

jeito de ser e se empenha em ações de responsabilidade social interna para que os seus 

funcionários internalizem seus propósitos de valores e crenças.  No seu conteúdo, 

registra-se a paixão, que faz o orgulho de chegar onde chegaram. Estimular o orgulho 
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de fazer parte de uma empresa que cresce pela força do trabalho, recebe de braços 

abertos novos companheiros, vai cada vez mais longe e continua fiel às origens. Refere  

sua preferência de gostar das coisas simples e bem feitas. Assim, se respeitam e 

valorizam todas as pessoas, reconhecendo-as como cidadãos. São claros e diretos com o 

que deve ser dito, porque contam com a garantia de afeto nas relações. Convivem em 

um ambiente de colaboração, onde todos arregaçam as mangas, trabalham ombro a 

ombro e podem opinar livremente. Apoiam a criatividade e a sabedoria de quem faz. 

São incansáveis nas soluções de problemas e não deixam assuntos mal resolvidos. 

Ouvem, debatem e decidem com agilidade. Empenham-se em cumprir as metas e os 

prazos estabelecidos. Os compromissos são sagrados. As informações sob sua 

responsabilidade são corretas e tratadas com transparência, sejam boas ou ruins. Evitam 

desperdícios de qualquer espécie, pois têm consciência de que prejudicam a Empresa, o 

meio ambiente e a sociedade. Como indústria de alimentos, tem a responsabilidade de 

oferecer produtos saudáveis a partir de processos de produção sempre mais eficientes e 

de menor impacto para a natureza. 

No final dessa mesma Carta, a empresa exprime o que não aceita. Afirma que não é  

tolerante com atitudes e comportamentos que ensejam constrangimento, desigualdade 

social ou prejuízo, tanto dentro quanto fora da empresa. Assim, a corrupção e o 

pagamento de propina nunca serão aceitos em quaisquer dos níveis da Empresa; não 

aceita o trabalho infantil e o labor forçado, inclusive em seus fornecedores; não aceita 

que qualquer pessoa se utilize da posição na Empresa para obter favores e serviços 

pessoais. Os interesses pessoais jamais podem prejudicar os proventos da Empresa; não 

aceita o assédio sexual; não acata comportamentos que afrontem a dignidade de 

qualquer funcionário, cliente, integrante da comunidade ou do governo, parceiros ou 

quem quer que seja; não asserte preconceitos e discriminações de qualquer natureza; e 

jamais divulgará externamente informações sigilosas da Empresa, clientes ou demais 

parceiros. 

A história da companhia esta relatada privilegiando sete fases, aqui referidas em uma 

linha do tempo. A primeira corresponde ao período de 1959 a 1969, quando o seu 

fundador, Sr João Alves de Lima, começa a vender café em São Miguel (RN) e dá 

inicio às atividades da empresa e, além de comercializar, começa a torrar e moer grãos. 
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A segunda fase vai de 1970 a 1985, marcada pela aceitação crescente dos produtos que 

incentivou a ampliação das atividades, possibilitando a compra de café verde nas 

regiões cafeeiras do País.  Nesta fase, foi fundada a Associação Brasileira da Industria 

do Café - ABIC, sendo o Sr. João Alves de Lima seu sócio-fundador. Também, o Sr 

João Alves de Lima entrega o comando da operação da Santa Clara para seus filhos 

Pedro, Paulo e Vicente Lima. Começam o processo de modernização tecnológica e a 

ampliação de mercado. 

A terceira fase, de 1986 a 1999, é marcada pela inauguração da fábrica no Eusébio/CE.  

Começa a expansão pelo Norte e Nordeste. Inauguram-se, também, os Armazéns Gerais 

em Manhuaçu (MG), e a planta industrial do Moinho Santa Clara, em Mossoró (RN), 

para desenvolver produtos ligados à culinária nordestina. Nasce a marca Dona Clara – 

formalização da prática de governança corporativa e consolidação da Identidade 

Organizacional e Estratégica do Grupo Santa Clara a marca de café Kimimo foi 

incorporada, um passo para alcançar a liderança neste setor do agronegócio. No mesmo 

ano, inauguram-se os Armazéns Gerais em Vitoria da Conquista (BA); é construído o 

Centro de Distribuição em Eusébio (CE). Cria-se a plataforma de logística do Grupo 

Santa Clara. Implanta-se a indústria de torrefação e moagem de café e instantâneos em 

Natal (RN); e cria-se a São Miguel Holding, empresa da família Lima. 

Na quarta fase - 2000 até 2005 - a Santa Clara torna-se a marca de café número um no 

Norte e Nordeste do Brasil; os negócios são expandidos para o Sudeste com a 

incorporação da marca Pimpinela, no Rio de Janeiro; automatização de todas as 

unidades industriais do Grupo Santa Clara. Início das exportações de café verde, café 

torrado e moído; acontece a join venture entre a São Miguel e a israelense Strauss, com 

a incorporação da marca  3Corações onde há duas famílias, uma visão, uma companhia. 

A quinta fase inicia-se em 2006 e vai ate 2009. Ocorre a expansão da empresa em todo 

Brasil; a inauguração dos Armazéns Gerais em Varginha (MG). A Santa Clara marca 

sua presença em todo o Território Nacional; e aquisição do café Letícia e dos refrescos 

em pó Frisco e Tornado. 

Na sexta fase  - 2010 até 2012 – é inaugurada a fábrica de refrescos em Mossoró (RN). 

Mudança da Marca Corporativa e atualização da Identidade da Organização; e o 
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movimento de consolidação do mercado continua. Aquisição do café Fino Grão em 

Minas Gerais. 

Já na sétima e última fase, em 2013, o Grupo entra numa fase inédita na sua história e 

no mercado nacional. Parceria nacional é firmada com a rede Grão Espresso, que possui 

240 cafeterias em todo o Brasil. 

4.3.1.1 Responsabilidade Social Empresarial e Relacionamento com Stakeholders 

Segundo documentos oficiais do grupo, a 3Corações, busca criar laços com as 

comunidades onde está inserida, propiciando experiências que tenham o poder de 

transformar positivamente a realidade. A responsabilidade social é uma competência 

estratégica e um dos valores da Companhia, que acredita no futuro, no trabalho, nas 

pessoas, e tem o compromisso de contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Destacam-se, no grupo, numerosas práticas de Responsabilidade Social Empresarial, 

como Bazar Tudo Novo de Novo. Trata-se de uma promoção de compartilhar. O projeto 

itinerante acontece durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

(SIPAT)s das unidades industriais, quando são vendidos, a preços simbólicos, objetos 

doados por colaboradores e a arrecadação é destinada a entidade que necessita.  

Projeto Escola Trilhas do Coração, que compreende aventuras apaixonantes de sabores 

e saberes nas quais as unidades industriais do grupo abrem suas portas para a visitação 

de crianças e adultos que vivenciam de perto o conhecimento e a experiência do 

processo de fabricação de produtos derivados dos grãos de café e de milho. 

A Fundação Raimundo Fagner é apoiada pela 3Corações na promoção do 

desenvolvimento humano e da educação das crianças em situação de vulnerabilidade 

social por meio da arte.  

O selo “Me Recicle” já consta nos produtos do Grupo. A 3corações orienta 

consumidores quanto ao descarte correto de embalagens. 

O selo Forest Stewardship Council – FSC em materiais impressos garante que o 

produto foi impresso em papel que foi feito com madeira de fontes controladas, além de 
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reflorestamentos e certificados de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais e 

econômicos. 

A 3corações abraça as oito Metas do Milênio, promulgadas pela Organização das 

Nações Unidas – ONU. Divulga em embalagens de produtos os 8 Jeitos de Mudar o 

Mundo. É uma forma para disseminar a causa em todo o Brasil. 

Na Educação Ambiental, o Grupo conscientiza seus colaboradores quanto à importância 

da preservação ambiental com a realização das seguintes campanhas comemorativas: 

Dia Mundial da Água, Dia do Planeta Terra, Dia do Meio Ambiente, Dia Internacional 

para a Preservação da Camada de Ozônio e Dia Mundial da Biodiversidade. 

Finalmente, a Doação de Produtos, quando a 3corações doa produtos para instituições 

sociais cadastradas em diversos Estados do Brasil e também realiza doações de produtos 

para populações em situação de calamidade pública. 

A respeito do relacionamento com os stakeholders, na sua Carta de Conduta, a empresa 

faz considerações sobre o relacionamento interno, referindo-se que as oportunidades de 

crescimento profissional estão no alcance de todos. Acreditam que a mistura de pessoas 

de várias origens regionais, étnicas, religiosas, sociais ou com alguma limitação 

enriquece o ambiente de trabalho. Da mesma forma, homens e mulheres devem ter 

oportunidades iguais em todos os níveis da Empresa. Valorizam os eventos de 

confraternização, como o Dia dos Pais, Dia das Crianças e aniversários, pois eles  

revigoram e aproximam. Qualidade, saúde e segurança estão presentes em tudo o que se 

faz e em todas as unidades. Somente usam as instalações e os equipamentos da Empresa 

para fins legítimos e honestos. Participação na Semana Global do Empreendedorismo e 

na Feira do Empreendedor, sempre organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Sobre a relação com os clientes e consumidores, a 3corações zela pela segurança e pela 

qualidade dos produtos, pela reputação de suas marcas e pela satisfação de seus clientes 

e consumidores. Sempre entrega o que promete. As vendas são realizadas com 

responsabilidade e preços justo. Estabelece parcerias de longo prazo. Responde a todas 

as solicitações, mesmo para comunicar aquelas que não podem ser atendidas. 
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Sobre a relação com os fornecedores, a 3corações protege os próprios direitos sem ferir 

ou abusar os de seus parceiros de negócios. Assim como respeita sua propriedade 

intelectual, também zela pela propriedade intelectual de terceiros. Exige que seus 

fornecedores adotem as melhores práticas trabalhistas, obedeçam a lei e promovam um 

meio ambiente saudável. 

Sobre a relação com a comunidade, a 3corações está empenhada em construir um pais e 

um mundo melhor. Cultiva o civismo no dia a dia. As contribuições a partidos políticos 

devem ter a aprovação do Conselho de Administração e somente são feitas de acordo 

com a legislação. Participam e apoiam as iniciativas para melhorar a qualidade de vida 

das comunidades com as quais se relacionam. Os materiais de comunicação respeitam 

as pessoas, rejeitam preconceitos e divulgam mensagens que seguem os valores e o  seu 

jeito de ser. 

Sobre a relação com o governo, a 3corações considera vendas e lucros como resultado 

de trabalho honesto e, portanto, completamente dentro da lei. Documentam todas as 

transações para que as atividades da Empresa gerem também os melhores resultados 

para a sociedade. 

Sobre a relação com os acionistas, estes são os fiéis garantidores dos valores e da 

cultura da Empresa. Têm por princípio a busca pelo consenso e o entendimento, além 

do equilíbrio entre as visões de curto, médio e longo prazo. Por isso, devem receber 

informações claras, completas e precisas para apoiar suas decisões. 

A política de governança cooporativa baseia-se na sinceridade e na transparência, a fim 

de proteger os interesses de todos aqueles que se relacionam com a empresa. Assim, a 

3corações adota como política de governança coorporativa a auditoria interna com 

enfoque em gestão de riscos empresariais, auditoria externa independente, sistema 

integrado de informações da SAP, comitês multifuncionais e multidisciplinares para 

solução de problemas e gestão de melhorias, carta de conduta, ouvidouria e relatório de 

sustentabilidade. 

Sobre a relação com o meio ambiente, a 3corações tem consciência de que a natureza é 

um bem de todos e origem dos recursos necessários para a sobrevivência como pessoas 
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e como negócio. Com o objetivo de preservá-lo, buscam tecnologias limpas e a 

integração com parceiros para que as matérias-primas venham de produtores 

sustentáveis e seus subprodutos e resíduos alimentem outras atividades industriais. 

Incentiva inovações e iniciativas que levem à qualidade ambiental e à redução dos 

efeitos das mudanças climáticas. 

Essa realidade da 3corações está devidamente certificada pela sociedade por meio de 

organizações reconhecidas socialmente. Entre os premios destacam-se o Prêmio Melhor 

Empresa do Agronegócio; Empreendedores do Café, dentre outros. 

4.3.2 Delta-Cafés (Portugal)  

Delta Cafés é um marca que pertence ao Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Trata-se de 

empresa originalmente de Portugal.  

A missão da Delta Cafés, ao longo dos tempos, é corresponder às exigências reais dos 

clientes/mercados, com vista à satisfação total e fidelização dos consumidores por meio 

de um modelo de negócio responsável baseado na criação e partilha de valor com as 

partes interessadas. 

Desde a fundação, a Delta Cafés assentou em valores sólidos e princípios humanos que 

se refletiram na criação de uma Marca de Rosto Humano, baseada na autenticidade das  

relações com todas as partes interessadas. Ao longo da sua  cadeia de valor, procura 

implementar os valores que defende, mediante práticas, políticas e princípios. O 

respeito dos princípios é requisito fundamental para o desenvolvimento de uma relação 

sólida e duradoura. Pertencer à grande família Delta requer dos seus colaboradores a 

total aceitação dos valores, que são dados a conhecer no Manual de Acolhimento.  

A seleção, qualificação e avaliação dos parceiros dependem da observação das normas 

de qualidade e dos Princípios Orientadores de Negócio, para garantir que os  produtos e 

serviços obedeçam de forma integral ao mesmo padrão ético. 

Dentre os princípios orientadores do negócio, encontra-se o Desenvolvimento 

Sustentável. A Delta Cafés não é partidária de benefícios imediatos que comprometam o 

desenvolvimento sustentável da empresa e da comunidade.  Reconhece, no entanto, a 

necessidade de assegurar um retorno sustentável, a longo prazo, para garantir o 
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cumprimento dos objetivos e das expectativas das partes interessadas, mediante  

inovação e investimento responsável. Assegura uma contribuição próativa para a 

criação e sustentabilidade de “comunidades competitivas”, por meio da dinamização de 

parcerias e redes de desenvolvimento.  

Integridade Normativa e Transparência consiste na partilha dos princípios explícitos no 

Pacto Global das Nações Unidas, que pauta o desenvolvimento da sua atividade por 

práticas transparentes, íntegras e solidárias com todas as partes interessadas e espera a 

mesma atitude dos seus parceiros. Apoia plenamente os princípios contidos no Pacto 

Global, em matéria de direitos humanos. Deste modo, a Delta Cafés promove o respeito 

pelos direitos humanos como um critério formal no processo de criação de valor e na 

tomada de decisão de investimento e/ou aquisições, assegurando que os seus parceiros 

comerciais não são cúmplices em violações de direitos humanos.  

A publicação do Relatório de Contas da Delta Cafés assegura a divulgação da 

informação financeira, desempenho e investimentos. Anualmente, procede a auditorias 

externas por auditores independentes, de modo a oferecer garantias externas e objetivas 

a todas as partes interessadas de que as demonstrações financeiras refletem 

corretamente a posição financeira e o desempenho da empresa. A Delta Cafés espera 

que os colaboradores e parceiros comerciais respeitem os interesses da organização, no 

que diz respeito a práticas de suborno, corrupção e favorecimento a entidades públicas. 

“Um Cliente, um Amigo”: trata-se de uma empresa centrada nos seus clientes, 

consumidores, procurando contribuir de forma ativa para a criação de valor no negócio 

dos clientes. Para tal, aposta na investigação e no desenvolvimento de produtos e 

serviços com maior valor acrescentado, procurando o equilíbrio econômico, social e 

ambiental. 

Comunicação. A Delta Cafés promove uma política de comunicação informativa, 

respeitando os princípios da transparência, da qualidade de informação relacionada com 

os produtos, serviços, rotulagem e conteúdos promocionais, promovendo a emergência 

do “Consumo Responsável”. 

Inovação Responsável, Excelência e Liderança. O modelo da gestão de Rosto Humano 

valoriza a capacidade empreendedora e o “espírito de melhoria contínua” das partes 

interessadas. Neste sentido, colabora com os fornecedores, parceiros comerciais, 
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universidades e organizações não governamentais – ONGs, com vistas ao 

aperfeiçoamento contínuo dos produtos e serviços, desenvolvendo tecnologias e 

procedimentos com o objetivo de aumentar a competitividade da cadeia e orientando a 

organização para a inovação responsável. 

Qualidade, Saúde e Segurança. Os colaboradores da Delta Cafés são o ativo mais 

valioso da empresa. Assim sendo, aposta nas condições laborais, nomeadamente na 

higiene e segurança no desenvolvimento profissional dos colaboradores, implementando 

programas integrados de formação contínua, promovendo a capacitação e a promoção 

de talentos; potencializando melhor conciliação entre a atividade profissional e a vida 

familiar; e incentivando o envolvimento de todos os colaboradores no desenvolvimento 

sustentável do grupo e da comunidade. 

Sustentabilidade nas origens. Consciente de que o comércio sustentável é um meio 

fundamental para integrar as economias e combater as assimetrias entre as várias 

regiões do mundo e permitir uma distribuição mais justa e equitativa da riqueza, a Delta 

Cafés defende a celebração de protocolos com as ONG’S para o estabelecimento de 

parcerias e de redes de comércio sustentável, as quais garantam o pagamento de um 

preço justo ao produtor, apoiem projetos de capacitação dos produtores e fomentem a 

sustentabilidade ambiental, promovendo práticas amigas do ambiente e de proteção do 

território. 

Responsabilidade Ambiental. O seu compromisso com o ambiente traduz-se na 

estimulação de um crescimento econômico sustentável, apostando na “ecoinovação” 

para minimizar os impactos ambientais, de forma a não comprometer os interesses das 

gerações futuras. 

A criação de valor sustentável é um modelo que assenta numa cultura colaborativa e de 

iniciativa, de trabalho em equipes dialéticas, auto-organizadas e multidisciplinares, 

focalizadas na criação de valor, na otimização do desempenho interno e na qualidade. 

Para a Delta Cafés, o fator reside na valorização do seu capital intelectual, como meio 

para sustentar processos de benchmark e inovação. Entregar um produto ao cliente com 

zero defeitos é, hoje, condição sine qua non para estar no mercado e o cliente não está 

disposto a pagar as ineficiências do processo produtivo. O consumidor espera ser 

surpreendido com funcionalidades inesperadas que apelem aos seus cinco sentidos e 
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procura incessantemente novas sensações, sabores, experiências e modelos. A Delta 

Cafés pressupõe a qualidade e a flexibilidade dos processos internos e tem por objetivo 

uma cultura organizacional fundamentada em valores, princípios e atitudes 

continuamente praticados e comunicados, garantindo a reputação e notoriedade da 

marca. A criação de valor sustentável na Delta Cafés apóia-se, assim, numa visão 

holística de uma organização social e ambientalmente responsável, que enseja novos 

produtos e serviços, por meio de equipes multidisciplinares. Esta estrutura integra 

processos produtivos, certificados segundo referenciais internacionais a gestão, 

continuamente avaliados, monitorados e controlados por um conjunto de indicadores de 

desempenho que produzem conhecimento capaz de preconizar a melhoria contínua, 

minimizando os desperdícios e os defeitos. 

A história da Delta Cafés começou há cerca de 50 anos. Nasceu em 1961, quando o Sr. 

Rui Nabeiro, conhecedor do mercado do café e empreendedor por natureza, decide criar 

a própria marca de cafés. Meio século depois, a marca afirmou-se como exemplo de 

pioneirismo, inovação e vontade empresarial. Desde a segunda metade dos anos 1970, a 

estrutura comercial consolidou-se com caráter decisivo, encarando de forma serena as 

novas exigências do mercado. Neste contexto surgiu em 1984 a separação da atividade 

comercial, assegurada pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda, da atividade 

industrial, desenvolvida pela Novadelta SA, primeira empresa certificada neste setor, 

em 1994, pelo sistema de normas NP 29002. Este percurso culminou, em 1998, na 

reengenharia do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, dando origem à criação de 22 empresas, 

organizadas por áreas estratégicas para o reforço da atividade principal do grupo. 

Atualmente, a Nabeirogest SGPS SA é formada por 27 empresas e duas associações. A 

Delta Cafés SGPS é a subholding do grupo constituída por uma dezena de empresas que 

se dedicam a importação, torrefacção e comercialização de café. Desde a publicação do 

último Relatório, foi incorporada a empresa Novadelta Luxemburgo, que assegura a 

comercialização do café Delta no Luxemburgo. 
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Quadro 18 – RSE e Relacionamento com Stakeholders na Delta Cafés 
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Os prêmios e reconhecimentos recebidos em 2010 e 2011 compreendem o Prêmio 

Prestígio, Prêmio Mercúrio para os setores do Empreendedorismo e Responsabilidade 

Social; reconhecimento como a melhor empresa nacional no setor da agroindústria; 

Prêmio Eficácia 2010, na categoria de Responsabilidade Social; Prêmio Marketeer, na 

categoria de Grande Distribuição;  Prêmio Marketeer, na categoria de Responsabilidade 

Social; medalha de mérito da cidade de Elvas, medalha de ouro da Câmara Municipal 

de Santarém. Delta Cafés, classificada com a+, 9ª posição no setor, com um valor de 

marca de 92m€.  9º lugar no ranking do Reputation Institute; Marca de Confiança, pelo 

10º ano consecutivo; marca de excelência em Portugal, Espanha e Angola; medalha de 

ouro dos prêmios eficácia na categoria de bens douradouros 

4.3.2.1 Relacionamento com Stakeholders 

Dentre as ações de Responsabilidade Social Interna, destacam-se a política de formação. 

Uma das principais contribuições da formação profissional é, sem dúvida, capacitar 

continuamente todos os seus colaboradores, tornando-os cidadãos criativos, com as 

condições para enfrentar as mudanças de maneira original e inovadora. A Política de 

Formação tem como objetivo permitir a adaptação dos colaboradores às modificações 

das condições de trabalho, resultantes da evolução tecnológica e da evolução do 

contexto econômico. O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui 

Nabeiro, por meio do desenvolvimento de todos os seus projetos formativos e um largo 

volume de horas de formação já ministrada, assume-se como um verdadeiro pivot 

estratégico de formação para colaboradores, clientes, consumidores e comunidade, 

antecipando caminhos de futuro e preparando o seu capital humano para vencer, com a 

devida competência, os desafios do século XXI.  

Outra ação a destacar é a Política de Saúde, Segurança e Higiene. O Grupo Empresarial 

está empenhado na prevenção de acidentes, lesões e doenças profissionais e na proteção 

dos colaboradores e parceiros. A política de saúde e segurança no trabalho estabelece a 

segurança como prioridade. Reconhece e exige que todos tenham papel ativo na 

promoção de um ambiente seguro e saudável e promove a sensibilização e formação 

sobre saúde e segurança junto aos parceiros. Para garantir a aplicação destes princípios, 

existe um sistema integrado em gestão que privilegia a Política de Higiene, Saúde e 
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Segurança, aplicada a todos os colaboradores. Este pretende contribuir para a prevenção 

de riscos profissionais, para o aumento da competitividade e a diminuição da 

sinistralidade. Os colaboradores representados em Comissões de Segurança e Saúde no 

trabalho perfazem 21% do universo da Delta Cafés e os seus representantes são um 

veículo importante para o cumprimento das obrigações legais da organização neste 

âmbito, contribuindo para identificar e assegurar as condições de segurança e de saúde 

em todos os aspectos com o trabalho. No âmbito da política de prevenção de saúde e 

segurança, foram realizados vários rastreios aos colaboradores, nomeadamente à 

depressão, auditiva, osteoporose, terapia da fala, glicemia, tensão arterial, higiene oral e 

hábitos de alimentação saudável, com a celebração de protocolos com diversas 

entidades, entre elas a Universidade Fernando Pessoa e a Widex. Ao abrigo de 

protocolos celebrados com o grupo, realizaram-se, também, alguns rastreios à 

comunidade, nomeadamente audição, alergologia e higiene oral, junto das crianças do 

Concelho de Campo Maior.  

No que diz respeito a regalias e benefícios, desde o inicio da atividade, há uma grande 

preocupação em proporcionar as melhores condições de trabalho, disponibilizando 

incentivos e ajudas em áreas específicas a todos os colaboradores do Grupo. A Delta 

Cafés proporciona aos seus colaboradores um seguro de saúde, que garante a todos o 

acesso a uma rede de serviços de cuidados de saúde de várias especialidades, meios 

auxiliares de diagnóstico, serviços complementares e internamento hospitalar. Existem 

protocolos com outras entidades que permitem aos colaboradores adquirirem, em 

condições especiais, bens e serviços, no setor bancário, automóvel, viagens, 

alimentação, produtos de segurança, bem como todos os produtos e serviços do Grupo 

Nabeiro. Nas unidades industriais da Delta Cafés, existe um serviço de transporte e 

refeitório gratuito para todos os colaboradores. 

A relação com o meio ambiente cobre cinco práticas que vão desde consumo de 

energéticos moderados compreendendo o desafio da ecoeficiência; a pegada hídrica que 

tenta fazer o uso racional do recurso da água; efluentes: renovar o ciclo da água em 

reutilizações; promover a reciclagem de resíduos e respeitar e proteger a biodiversidade. 

A relação com a sociedade desenvolve-se por meio de programas diversos, a saber; a 

Associação Coração Delta, que acolhe os voluntários das empresas do Grupo Nabeiro. 
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Surgiu de forma espontânea, fruto do forma como o fundador encara a sua 

responsabilidade na sociedade. Inicialmente designado como “Um Coração Chamado 

Delta”, o projeto de voluntariado ganhou forma jurídica, surgindo em 2005 a 

Associação Coração Delta, uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos 

que pretende dar respostas às necessidades no Conselho e apoiar os grupos mais 

desfavorecidos. Atualmente, a Associação Coração Delta conta com diversas valências, 

nomeadamente o Centro Educativo Alice Nabeiro, Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância, Serviço de Apoio ao Desenvolvimento de Crianças e Jovens, 

Rendimento Social de Reinserção, Voluntariado e o Banco de Ortoteses e Apoio a 

Doentes Desnutridos. 

O Projecto “Kicolo”, que faz parte deste grupo de relações, desenvolve-se em 

Angonabeiro, na Província de Luanda, Município do Cacuaco e comuna do Kicolo - 

Angola. Esta área é superpovoada, com graves problemas urbanísticos, de água, 

eletricidade e saneamento básico. Apesar dos notórios esforços das autoridades locais e 

do Governo, nestes últimos anos, são latentes as necessidades sociais nesta região. 

Inicialmente, o projecto Kicolo foi criado para apoiar as famílias dos colaboradores 

residentes na área circundante e próxima da Angonabeiro; contudo, a empresa alargou o 

âmbito de atuação à população carente, identificada pela Congregação “Bom Pastor” e 

pela Congregação Católica, na comunidade do Kicolo. Neste sentido, estas instituições 

assumem-se como parceiros estratégicos que identificam as necessidades e procedem à 

distribuição dos bens pela população. De forma concreta, a Congregação Católica 

dedica-se ao apoio a crianças órfãs e mães adolescentes, e à educação primária. Já a 

Congregação “Bom Pastor” focaliza-se no apoio a crianças, mães jovens e idosos. Entre 

as diversas atividades realizadas, salientamos a distribuição de roupa e material escolar, 

oferta de um fotocopiador e de material para as aulas de informática das religiosas e 

oferta de um autotanque que minimiza a escassez de água naquela região de Angola. 

Projecto Social e Comunitário de “Nhãrea”. O novo contexto de paz em Angola, 

alcançado em 2002, trouxe uma melhoria da acessibilidade às zonas produtoras de café, 

facilitando por um lado a fixação das pessoas e, de outra parte, o transporte do café. 

Estavam reunidas as condições mínimas para a produção, mas era necessário motivar os 

pequenos e médios agricultores. Desde o início da sua atividade, a Angonabeiro 
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desenvolveu várias ações, nomeadamente entrega de utensílios, acompanhamento 

técnico e financeiro junto de alguns produtores e comunidades produtoras de café, com 

o objetivo de formar e capacitar os produtores, incentivar e premiar os cafés com 

qualidade superior, criar um negócio sustentável para os produtores e educar para a 

sustentabilidade ambiental. Depois de ouvir a população, na aldeia de Kapina 

(Município de Nharêa), foi construído um furo de captação de água para abastecimento 

da população local. A reabilitação da unidade fabril Angonabeiro teve um efeito 

multiplicador na dinamização de vários setores da sociedade, especificamente na 

reanimação de várias fazendas na Província do Bengo e de Kuanza Sul, contribuindo 

para a melhoria de vida dos produtores e seus familiares e, de uma forma geral, 

contribuiu para o desenvolvimento regional. 

Ainda, a Delta Cafés realiza donativos, apoios e quotizações, o que constitui outra 

manifestação da sua política de responsabilidade social. É trabalhada a concessão de 

apoios e donativos a projetos, de vários âmbitos, que promovem o desenvolvimento 

regional das comunidades onde o Grupo está inserido, por via da criação de 

comunidades competitivas. A proximidade às comunidades locais é bem visível também 

pela rede de parceiros a que está ligada. 
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Capítulo 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESUALTADOS  

 

 

5.1 Caracterização da Amostra 

Participaram da amostra total da pesquisa 388 pessoas. Delas, 192 tinham vinculação 

com a Delta Cafés e as 196 restantes, com a 3coracoes. Assim, na empresa portuguesa, 

167 colaboradores responderam ao Instrumento I e 25 ao Instrumento II e Entrevista. Já 

no caso da empresa brasileira, 180 funcionários responderam ao Instrumento I e 16 

gerentes responderam ao Instrumento II e Entrevista. A continuação, será feita uma 

descrição mais pormenorizada desses dados. 

Analisando o instrumento I, o 100% do pessoal da empresa brasileira respondeu a 

variável idade, enquanto só 114 pessoas, que correspondeM a 68,26%, responderam a 

mesma pergunta em Portugal. 

A idade media registrada foi de 31,13 anos (dp=7,077) no Brasil e 34,17 em Portugal 

(dp = 7,601). Estatisticamente isto constitui diferença significativa. 
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Quadro 19 – Resultado das variáveis relacionadas com o indivíduo – Instrumento 1 

Variáveis/totais 
Brasil Portugal 

Nº % Nº % 

Faixa etária  

18 – 25 42 23,3 9 7,9 

26 – 30 48 26,7 33 28,9 

31 – 35 41 22,8 32 28,2 

36 – 40 31 17,2 20 17,5 

41 – 61 18 10 20 17,5 

Total 180 100 114 100 

Sexo 

Masculino 58 32,2 83 62,4 

Feminino 122 67,8 50 37,6 

Total 180 100 133 100 

Nivel escolar  

Nivel médio incompleto   27 24,7 

Nivel médio completo 25 14 43 39,4 

Nivel superior incompleto 36 20,1 4 3,7 

Nivel superior completo 92 51,4 27 24,8 

Especialização incompleta 2 1,1   

Especialização completa 24 13,4 4 3,7 

Mestrado incompleto   1 0,9 

Mestrado completo   3 2,8 

Doutorado incompleto     

Doutorado completo     

Total 179 100 109 100 

Religião 

Católica 104 60,4 57 69,5 

Evangélica 40 23,2 9 11 

Protestante 7 4,1   

Agnóstico 2 1,2 1 1,2 

MormoN 3 1,7   

Espírita 8 4,7   

Testimunha de Jeová 2 1,2 2 2,4 

Nenhuma 6 3,5 13 15,9 

Total 172 100 82 100 

Na amostra, a mão de obra feminina está notadamente maior no Brasil do que em 

Portugal. No quadro 19 se observa que na empresa do Brasil, a proporção de 

colaboradoras do sexo feminino é mais de duas vezes maior do que a dos homens -
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67,8% de mulheres contra 32,2% de homens, enquanto na empresa em Portugal a 

proporção é de 62,4 % de homens e 37,6% de mulheres.  

Nas duas empresas pesquisadas, observa-se que a faixa etária de 26 a 30 anos é onde se 

concentra o maior número de colaboradores, evidenciando uma força de trabalho jovem, 

porém a menor proporção de empregados no Brasil concentra-se na última faixa etária, 

de 41 a 61 anos, enquanto em Portugal se concentra de 18 a 25 anos. Isto sugere que os 

jovens no Brasil começam a trabalhar mais cedo e que em Portugal os empregados 

apesar de terem idade mais avançada, continuam sendo úteis para a empresa até uma 

idade maior. Demograficamente, a amostra da empresa pode estar refletindo a situação 

em Portugal onde a pirâmede de população tem uma distribuição de mais adultos do que 

jovens. O mesmo acontece no Brasil. A amostra reflete mais adultos jovens do que 

adultos. O mesmo acontece no sentido de refletir a pirâmide demográfica. 

Em relação ao nível escolar a massa de empregados da amostra reflete que no Brasil a 

há maior nível de escolaridade do que em Portugal. Assim, o 51,4% dos colaboradores 

da empresa do Brasil tem o nível superior completo enquanto em Portugal esta 

percentual era de 24,8%. Somando as pessoas com nível superior completo e 

especialização (completa ou incompleta), totalizam 65,9% dos brasileiros da amostra. 

Em Portugal, o grupo da amostra atinge 28,5%, porém 3,7% têm mestrado (completo ou 

incompleto), enquanto os empregados da empresa brasileira não refletem esta realidade. 

Ainda, na amostra do Brasil, não foram registradas pessoas com nível médio 

incompleto, o que não aconteceu em Portugal, onde se registram-se 24,7%. Isto pode ser 

um reflexo da educação curricular em Portugal nos anos de 1970, por exemplo. 

No que se refere à religião, em ambos os países predomina o catolicismo, 60,4% no 

Brasil e 69,5% em Portugal. Notadamente a diversificação de religiões é mais comum 

no Brasil Embora, historicamente, os dois países sejam predominantemente católicos o 

Brasil vem diversificando o perfil, onde a população adota a religião Evangélica 

(23,2%), o Espiritismo (4,7%), o Protestantismo (4,1%) como diversificações 

significativas. Vale a pena resgistrar o fato de que, em Portugal, a Evangélica é, 

também, a segunda maior religião (11,0%). No Brasil, somente 3,5% dos participantes 

da amostra responderam não ter religião, enquanto 15,9% dos portugueses responderam 

o mesmo. 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 152 

Quadro 20 –  Resultado das variáveis relacionadas à situação familiar – Instrumento 1 

 

 

Brasil Portugal 

Nº % Nº % 

Estado civil 

Mora só 73 42,2 32 27,6 

Tem cônjuge 100 57,8 84 72,4 

               Total 173 100 116 100 

Familiares  Dependentes 

Sim 97 61,8 67 69,8 

Não 60 38,2 29 30,2 

               Total 157 100 96 100 

 

Em ambas as empresas, a maior parte da população tem cônjuge, sendo que em Portugal 

o percentual é de 72,4% e no Brasil de 57,8%. Também em ambos os países, nas 

empresas pesquisadas, a maior número de funcionários declara ter familiares 

dependentes: 69,8% em Portugal e 61,8 no Brasil. De salientar que na amostra referente 

à Delta Cafés, os 5 diretores mencionados não exercem cargos de gestão de topo. 

Quadro 21 – Distribuição dos cargos das empresas – Instrumento 1 

 

 

Brasil Portugal 

Nº % Nº % 

Cargo 

Diretor     5 5 

Gerente 2 1,1     

Coordenador 7 3,9 5 5 

Técnico 24 13,5 16 16 

Supervisor 2 1,1 25 25 

Operador 3 1,7 13 13 

Administrativo 1 0,6 11 11 

Auxiliar/ Assistente 42 23,6 1 1 

Estagiário/ Aprendiz 6 3,4 4 4 

Comercial     14 14 

Analista/ Especialista 74 41,5 5 5 

Outros Profissionais Vários 17 9,6 1 1 

Total 178 100 100 100 
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Este quadro reflete o fato de que, em Portugal, foram considerados prioritariamente 

cargos relacionados a supervisão, técnicos e comerciais, enquanto no Brasil apresenta-

se um maior número de analista/especialista, auxiliar/assistente, e técnicos. 

Quadro 22 – Nacionalidade dos empregados das empresas – Instrumento 1 

Empresa Nacionalidade N % 

3corações (Brasil) 

Brasileira 175 100 

Perdidos pelo  

sistema 
5   

Total   180  100 

 

Delta Cafés (Portugal) 
Portuguesa 115 99,1 

Outras 1 0,9 

Total   116 100 

Em relação à variável denominada nacionalidade, em ambos os países, apesar de 

empresas com atividades internacionais, a prioridade recai sobre empregados dos 

próprios países. Em Portugal, apenas uma pessoa é de nacionalidade estrangeira, 

enquanto nenhuma no Brasil. 

Os quadros seguintes se referem aos resultados da aplicação do instrumento 2 que 

consta de questionário e entrevista semiestruturada.  

Quadro 23 – Idade média dos funcionários de cada empresa – Instrumento 2 

Empresa N Média Desvio Padrão 

3corações (Brasil) 16 41,12 5,427 

Delta Cafés (Portugal) 19 41,16 8,140 

A amostra que respondeu ao Instrumento 2 – questionário e entrevista semiestruturada – 

foi composta 41 pessoas, sendo 16 pessoas no Brasil e 25 em Portugal. Neste item, no 

Brasil, 16 pessoas, o que corresponde a 100%, responderam a idade, enquanto só 19 

pessoas, o  que corresponde a 64,0%, responderam a mesma pergunta em Portugal. 

A idade média registrada foi de 41,1 anos em ambas as organizações.  
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Quadro 24 – Resultado das variáveis relacionadas com o indivíduo – Instrumento 2 

 

 

Brasil Portugal 

Nº % Nº % 

Faixa etária          

26 – 36 5 31,3 6 31,6 

37 – 46 9 56,3 9 47,4 

47 – 58 2 12,5 4 21,1 

Total 16 100 19 100 

 

Sexo         

Masculino 7 43,8 13 68,4 

Feminino 9 56,3 6 31,6 

Total 16 100 19 100 

 

Nivel escolar          

Nivel médio incompleto     3 16,7 

Nivel médio completo 1 6,3 5 27,8 

Nivel superior incompleto 1 6,3   

Nivel superior completo 8 50 8 44,4 

Especialização incompleta     

Especialização completa 5 31,3   

Mestrado incompleto   1 5,6 

Mestrado completo 1 6,3 1 5,6 

Doutorado incompleto     

Doutorado completo         

Total 16 100 18 100 

 

Religião         

Católica 12 75 12 70,6 

Evangélica 2 12,5 4 23,5 

Protestante 1 6,3   

Agnóstico     

Mormom     

Espírita 1 6,3   

Testimunha de Jeová     

Nenhuma   1 5,9 

Total 16 100 17 100 

Nas empresas do setor de café pesquisadas, o número de mulheres é maior no Brasil do 

que em Portugal. Na amostra, a mão de obra feminina é maior no Brasil do que em 

Portugal. No quadro acima, se observa que, na empresa do Brasil, a proporção de 
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colaboradores do sexo feminino é um pouco maior do que a dos homens (56,3% de 

mulheres contra 43,8% de homens), enquanto na empresa em Portugal a proporção é de 

68,4 % de homens e 31,6% de mulheres.  

Nas duas empresas pesquisadas, registra-se que a faixa etária de 37 a 46 anos é onde se 

concentra o maior número de colaboradores, evidenciando uma força de trabalho de 

mediana idade em ambas as empresas.  

Em relação ao nível escolar, a massa de empregados da amostra reflete que, em ambas 

as empresas, a maior parte da população que respondeu ao Intrumento 2 tem nível 

superior completo: 50,0% no Brasil e 44,4% em Portugal. O total das pessoas com nível 

superior completo, especialização e mestrado - completos ou incompletos – é de 87,6% 

dos brasileiros da amostra. Em Portugal, o grupo equivalente na amostra atinge 55,6%. 

Ainda, na amostra do Brasil, não se demarcaram pessoas com nível médio incompleto, 

o que não aconteceu em Portugal, onde se registram 16,7%. Isto pode ser um reflexo da 

educação curricular em Portugal nos anos de 1970, por exemplo. 

No que se refere a religião, em ambos os países, predomina o catolicismo, 75,0% no 

Brasil e 70,6% em Portugal. A diversificação de religiões é mais comum no Brasil, 

porque, embora historicamente os dois países sejam predominantemente católicos, o 

Brasil vem diversificando o perfil, onde a população adota a religião Evangélica 

(12,5%), o Espiritismo (6,3%), o Protestantismo (6,3%). Vale a pena resgistrar que em 

Portugal, a Evangélica é, também, a segunda maior religião (23,5%).  

Em ambas as empresas, a maior parte da população tem cônjuge, sendo que em Portugal 

o percentual é de 84,2% e no Brasil de 68,7%. Também em ambos os países, nas 

empresas pesquisadas, o maior número de funcionários declara ter familiares 

dependentes: 84,2% em Portugal e 81,2% no Brasil. 

No Brasil das 16 pessoas, que corresponde a 100% da amostra, que responderam a este 

instrumento, ocuparam cargos gerencias, enquanto que em Portugal foram considerados 

prioritariamente cargos de técnico, diretor e gerentes.  



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 156 

Em relação a variável denominada nacionalidade, em ambos os países, apesar de 

empresas com atividades internacionais, os 100% das pessoas que responderam a esta 

pergunta declaram-se ser nativos. 

A partir da combinação entre as entradas qualitativas e quantitativas, as próximas seções 

resgatam os objetivos específicos e discutem os resultados obtidos nas empresas 

estudadas. 

5.2 Apresentação e Análise dos Resultados Qualitativos 

A análise de dados compreendeu a realização de codificação aberta, axial e seletiva 

(Strauss & Corbin, 1990) . A codificação aberta foi aplicada para o estabelecimento das 

premissas, permitindo que conceito emergisse dos dados. Entrementes, utilizando-se o 

método de comparação (Charmaz, 2006) foi coadunado esse código com a literatura, 

integrando-o a conceitos hierarquicamente superiores quando da concordância das 

ideias. Finalmente verificou-se a confiabilidade da codificação eliminando 

subcategorias desnecessárias para o estudo. Com o resultado do processo utiliza-se da 

codificação axial e seletiva para identificar a adequação e suas interrelações dos dados 

codificados com os conceitos delineados no framework. As etapas dessa análise, 

combinam estas fases. 

1) Estabelecimento de premissas 

2) Definição das questões relacionadas as premissas como prioritárias 

3) Elaboração dos gráficos com as relações estabelecidas 

4) Estudo das respostas das entrevistas, vetorizando aos temas das premissas 

5) Embasamento teórico consonante ao referencial teórico para cada pais e 

6) Relação dos dois países observando as referencias culturais para cada 

proposição 

Seguem-se as proposições que emergiram e que permitiram ao valorar os aspectos 

importantes para quantificar o estádio de desenvolvimento das redes com base na  

combinação dos dados empíricos e notas de campo nas duas empresas analisadas. 
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Proposição 1 : A RSE influencia no funcionamento de redes de empresas 

Busca-se entender a relação entre a Responsabilidade Social Empresarial e o 

funcionamento de Redes de Empresas prioritariamente, observando os elementos do 

contexto, tais como cultura, aprendizagem e a influência exercida nesta relação. 

 

Figura 7 – Proposição 1. Fonte: Elaboração própria  

 

Delta-Cafés (Portugal) 

A RSE, conforme o Instituto Ethos (2005), caracteriza-se como uma forma da gestão 

pautada na relação ética e transparente da empresa com seus stakholders e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que privilegiam o desenvolvimento sustentável 

da sociedade, onde são preservados, para gerações futuras, os recursos ambientais e 

culturais, com respeito à diversidade e  reduzindo as desigualdades sociais.  

Sobre a possibilidade de a empresa economizar dinheiro ao reduzir o seu impacto 

ambiental, 18 dos 25 gestores responderam positivamente que a empresa naturalmente 

se preocupa em economizar dinheiro. Quatro gestores assinalaram que em parte a 

empresa acredita poder economizar, outras duas pessoas não sabiam e uma não 

respondeu. 17 pessoas disseram que a empresa considera os impactos ambientais no 
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momento de desenvolver novos produtos e serviços, 5 disseram que só consideram 

parcialmente e 3 afirmaram que não sabem responder à questão. As respostas sugerem 

que a empresa é ambientalmente responsável e que ao mesmo tempo considera o 

benefício econômico decorrente.  

No contexto econômico, segundo Oliveira (2008), a RSE constitui diferencial 

competitivo, podendo aumentar o seu potencial. Uma forma bem pensada, ou seja, 

contextualizada, de expandir os seus negócios e/ou produtos visando os impactos 

ambientais e sociais, reduz custos, economizando dinheiro. O mesmo autor considera 

que no contexto ambiental, os custos com recursos naturais, como água e energia, 

podem ser reduzidos o que implica economia de recursos naturais.  

O uso racional, planejado e sistêmico dos recursos  traz aumento do lucro econômico, 

economia de recursos ambientais, gera ambiente que motiva e aumenta a produtividade, 

além de alavancar a imagem da empresa no mercado. Influencia, também, a intenção de 

compra de consumidores afeitos positivamente a questões sociais e ambientais.  

20 pessoas responderam que a empresa tem procedimento para garantir a consulta, 

interação e diálogo com seus clientes, fornecedores e demais agentes com quem 

conserva negócios. Outro entrevistado afirmou que este procedimento é parcial, 

enquanto dois gestores o negaram e uma diz não saber sobre a sua existência. Apenas 

um gestor não respondeu. É lógico que se 20 pessoas dentre 25, que corresponde a 80% 

dos entrevistados, dizem que a empresa tem um procedimento, pode-se inferir que este 

existe e é aplicado. Outrossim, a comunicação sobre este procedimento na empresa 

precisa ser melhorada para que todos tomem conhecimento. 

Observando os preceitos da aprendizagem organizacional, Cranton (1996), quando fala 

dos tipos de aprendizagem grupal, refere que o conhecimento comunicativo pressupõe 

trabalho em grupo, onde todos concordam neste tipo de operação. Nela são passadas 

verdades, crenças e valores organizacionais, além das normas sociais, apregoadas pela 

empresa no trato com seus stakeholders e com a rede de empresas da qual participa. O 

autor ainda refere que este tipo de atuação explica por que as organizações tem formas 

de funcionamento interno, valores e culturas distintas.  
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Outrossim, a abordagem sociotécnica de Fleury e Fleury (1997) analisa as organizações 

como sistemas abertos, relacionadas com outros com os quais trocam informações. São 

sistemas dinâmicos, em constante adaptação e mudança, buscando o equilíbrio. Estão 

sujeitos a receber insumos (inputs), analisá-los e liberá-los como resultados 

(produtos/serviços – outputs). Em função dos produtos, o sistema é, então, 

retroalimentado (por feed-back), segundo suas necessidades. O enfoque sistêmico 

auxilia a compreensão dos processos administrativos ao denunciar aspectos da 

organização ainda não universalizados entre os colaboradores, fornecendo, portanto, 

meios para analisar as organizações com seu atual estado de desenvolvimento e 

complexidade.  

Gonzalez (2007) evidencia que a empresa precisa se estruturar em termos de 

planejamento, organização, direção, controle, assim como políticas, normas e 

procedimentos para participar da estrutura de redes, aqui entendida como canal de 

comunicação, onde cada empresa funcionará como um sistema, tendo recepção e 

transmissão de informação. Para que a organização opere em rede, necessita atualizar o 

seu processo de trabalho para uma visão sociotécnica em prol da integração. 

Com respeito ao instrumento que avalia a variável redes, os gestores expressam 

dificuldades ao responder, notadamente à proposição que configura o funcionamento da 

rede por fases ou por processos. Uma delas assinala que procura integrar num processo 

as fases que se complementam, sem comprometer os objetivos da empresa; outro 

responde que as redes na empresa funcionam por fases; mais um responde que 

funcionam por processos. A grande massa de 20 entrevistados não respondeu a 

nenhuma das duas questões vinculadas ao estudo desta proposição. Ao considerar o 

número de pessoas que não respondem à descrição e ao funcionamento das redes da 

empresa, o número chega a 22. Dentre as pessoas que conseguiram responder, mesmo 

sendo só 3, não há uma homogeneidade nas respostas. A falta de respostas pode sugerir 

desconhecimento e/ou temor dos empregados. 

As empresas que participam de redes empresariais, segundo Lipnack e Stamps (1994), 

embora sejam flexíveis ao fazer negócios em conjunto, em vez de se fundirem, 

permanecem independentes, cada uma com as próprias finanças, empregados e áreas de 

especialização, embora, ao mesmo tempo, atua como se fossem só uma, somando 
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recursos, fazendo intercâmbio técnico e complementares. Este é o principio próprio da 

Teoria Geral dos Sistemas que cobre a diversidade no seu conjunto, sem a perda da 

identidade própria.  

A característica de auto-organização (Capra, 1999) permite a manutenção das empresas 

que se complementam dinamicamente com a característica de autotranscendência 

(Capra, 1999), onde considera os aspectos relacionados à organização que aprende 

(Senge, 2012), observando os princípios dos sistemas vivos (Bertanlaffy, 1973). 

Considerando como sistemas vivos, as empresas, os grupos de trabalho e os indivíduos, 

eles interagem guardando e enriquecendo as suas peculiaridades, o que poderá, 

consequentemente, se aplicar às redes empresariais, quando elas constituírem uma nova 

unidade. Cada unidade tem suas etapas que encontram equivalência nas outras duas. Ao 

mesmo tempo em que a pessoa tem identidade pessoal, projeto de vida, mapas mentais, 

autodomínio e visão compartilhada, o grupo tem identidade grupal, objetivo comum, 

crenças e valores compartilhados, autoregulação e pensamento sistêmico; a organização 

possui identidade organizacional, planejamento, metas, controle e processos (Senge, 

2012; Hamel, 2011, Porter & Kramer, 2011; Moreno, 1972, 1981). 

Embora equivalentes, as unidades com identidades próprias plasmam evolutivamente a 

complexa cadeia dos sistemas (Vasconcelos, 2002) que atua integrada em inúmeras 

conexões e possibilidades de atualização dos potenciais de cada unidade em cada etapa. 

O input, o output e o feedback (Bertanlaffy, 1973) podem acontecer, em si mesmos, em 

qualquer ponto da cadeia. O processamento presente em todo o contexto dos sistemas 

tece uma grande teia, abrindo probabilidades em forma de atualização - inovação. 

Analisando o conhecimento que os gestores têm a respeito dos tipos de acordos que a 

organização conserva com os fornecedores, há várias interpretações. Dos 4 gestores que 

conseguiram responder à questão, apenas um respondeu quais os tipos de acordo para 

cada bem subministrado. Falando de matéria-prima, o gestor afirmou haver três tipos de 

acordos - cooperação, formação e garantia de compra. Falando de tecnologia, diz ter 

acordo em matéria de investigação e desenvolvimento e inovação. Dentre os acordos 

para os serviços, deu destaque à troca de experiências. 
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Casarotto e Pires (1999) destacam três aspectos no nascimento e sobrevivência de redes 

de empresas. Referem a cultura da confiança, envolvendo aspectos ligados a 

cooperação; aspectos culturais e de interesse das pessoas e empresas; e a cultura da 

competência, que diz respeito às competências essenciais de cada parceiro. No caso aqui 

considerado, pode-se inferir que, em função das competências de cada parceiro, a 

empresa celebra um tipo de acordo peculiar para cada caso. 

3corações (Brasil) 

O Livro Verde da União Europeia no ano de 2001 publicou que a essência da RSE é a 

ação voluntária de contribuir para uma sociedade melhor e um ambiente mais limpo. 

Este aspecto deve figurar nas estratégias das empresas e sua aplicação busca 

operacionalizações financiadas pela empresa. A combinação da estratégia e da prática 

busca também economizar dinheiro ao reduzir o impacto ambiental das suas ações.  

Sobre essa possibilidade de a empresa economizar dinheiro ao reduzir o seu impacto 

ambiental, 15 dos 16 gestores responderam positivamente que a empresa naturalmente 

se preocupa em economizar dinheiro. Doze gestores ressaltaram que a empresa 

considera os impactos ambientais quando desenvolve novos produtos e serviços. 

Isto está em sintonia com as afirmações de Oliveira (2008), considerando que a RSE, no 

contexto econômico atual, constitui um diferencial competitivo entre as empresas em 

matéria ambiental. O autor reconhece a possibilidade de economizar recursos 

ambientais e diminuir os riscos financeiros, alem de melhorar a imagem da empresa no 

mercado, influenciando o comportamento dos consumidores sensíveis às questões 

ambientais. Acrescenta, ainda, que as empresas mais socialmente responsáveis também 

ensejam maior retorno em suas ações na bolsa. Estas afirmações confirmam o impacto 

na cadeia dos stakeholders, que integram de forma voluntária na sua estratégia e 

operacionalização preocupações ambientais. 

Ainda na cadeia dos stakholders, estudando a interação de clientes, fornecedores e 

demais agentes com quem a empresa faz negócios, é cuidada por meio de 

procedimentos que assegurem a continuidade e confiabilidade da relação. Doze gestores 
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confirmam esta visão. Um deles responde que a empresa desempenha este papel 

parcialmente, outro não respondeu e dois declararam não saber.  

O sistema, segundo Bertalanffy (1973), é um todo, ou seja, um complexo de recursos 

naturais, sociais e econômicos, dentre outros, em interação, onde o todo é mais do que a 

soma das partes. Existem efeitos cumulativos complexos ligados ao funcionamento do 

próprio sistema, quando interage, o que elimina o reducionismo que defende a soma de 

seus elementos. Isto respalda a necessidade de procedimentos que assegurem a 

continuidade e confiabilidade da relação entre empresa e os agentes com quem ela faz 

negócios. 

O aspecto é relevante em face do número de gestores que responderam afirmativamente 

e se observa, também, que dois necessitam se inteirar deste conhecimento na prática 

empresarial.  

Considerando as fases e processos de funcionamento das redes de empresas 3 pessoas 

manifestaram não saber a respeito, 4  confundiram a aquisição de insumos com 

funcionamento por fases, 3 se abstiveram de responder e 5 associaram o processo à 

compra de matéria-prima. A maioria das pessoas que responderam à entrevista 

associaram as fases ou processos de funcionamento de redes à aquisição de matéria-

prima. 

De modo geral, os gestores não parecem familiarizados com a linguagem de redes, de 

sua criação e formação, e desconhecem como funcionam as fases e processos das redes. 

Segundo Gamboa et al. (2001), em razão da necessidade de inter-relação das empresas, 

elas assumem estratégias de colaboração e cooperação. Em virtude da confusão 

observada na respostas que abordam esta questão, é conveniente destacar que nem 

sempre um contrato evolui para uma estratégia de colaboração ou de cooperação. É 

importante que os gestores da empresa tenham isto claro e consigam passar na relação 

com seus colaboradores e fornecedores, respeitando a evolução dos laços para a criação 

de uma rede. Rovere (1998) estuda os graus de laços nas redes e defende a evolução, 

considerando a fase de reconhecimento como própria do contrato comercial; a fase do 

conhecimento já implica, dentro do conceito de valor compartilhado de Porter (2011), 
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interesse; na terceira fase, denominada pelo autor de colaboração, é que se percebe a 

reciprocidade defendida por Porter no seu modelo de criação de valor compartilhado, 

que, evoluindo para solidariedade, faz com que a empresa atenda a intenção de 

cooperar. Quando esta intenção consegue ser fortalecida pela confiança, entra-se numa 

parceria que origina as redes de empresas. 

Com respeito à opinião dos gestores em relação ao tipo de acordo que a empresa 

mantém com os fornecedores, apenas um gestor entende que tipo de bem e por meio de 

que tipo de acordo a empresa compra de cada fornecedor. Para ele a embalagem faz 

parte da matéria-prima; o café descafeinado era um dos produtos semielaborados, a 

tecnologia era toda fornecida e a mão de obra classificada como serviço. Sete pessoas 

não responderam, 5 gestores responderam que o tipo de acordo é uma combinação de 

várias formas de contratação, sem especificação, e 3 deram respostas diversas que não 

correspondiam exatamente à questão.  

Este item sugere a falta de universalização da informação entre gestores, a respeito de 

como a empresa opera com os fornecedores.  

Gonzalez (2007), em seus estudos, refere que a importância da cooperação radica em 

considerar fornecedores, clientes e concorrentes como fontes de informação. Observa-se 

que o autor assinala a importância no ambiente externo. Se as informações externas são 

importantes para o posicionamento da empresa no mercado, as internas têm o seu lugar 

de destaque, porque conduzem os colaboradores a processo de aprendizagem 

organizacional, tendo como eixo a identidade organizacional e as estratégias definidas. 

Jeris et al. (1996) veem aprendizagem de grupo de trabalho como um componente da 

aprendizagem organizacional, entendido como o processo mediante o qual se aprende a 

compartilhar informações, trabalhar colaborativamente e produzir novo conhecimento. 

Na mesma linha, Offenbeek (2001) caracteriza esta mesma aprendizagem como um 

processo no qual a informação é adquirida, distribuída, interpretada, armazenada e 

recuperada como mudança de comportamento para objetivos produtivos. 

Cunha (2006) refere-se à influencia bidirecional provocada pela interação das partes do 

sistema e o feedback de informações e operações de regulação, termo oriundo da 

Cibernética (Wineer, 1940) que significa circularidade ou causalidade circular, 
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propriedade sistêmica associada a causalidade recursiva. O sistema procura alcançar um 

objetivo, deve se informar continuamente sobre o seu comportamento e o do objetivo a 

fim de promover ajustes pertinentes nesta relação, bem como deve ser organizado  de 

forma que ele próprio obtenha e processe a informação necessária sobre o seu 

comportamento e o do objetivo. O mecanismo que fornece a informação sobre o 

desempenho do sistema e do objetivo é o feedback, a informação que vai e volta no 

sistema em qualquer momento do seu processamento e viabiliza ajustes na sua 

trajetória. 

Como prelecionam Porter e Kramer (2011), a escolha adequada do aspecto social a ser 

considerado na estratégia da empresa para gerar responsabilidade social produz impacto 

social, e, embora não seja a prioridade, traz retorno financeiro para a empresa; conjuga 

fatores internos e externos a empresa. Considera os colaboradores e as políticas de 

disseminação de informações e compartilhamento, gerando valor social compartilhado. 

Os ganhos sociais são evidenciados no aspecto de desenvolvimento local ensejando 

considerável impacto social.  Ainda assinala que o sucesso da empresa esta influenciado 

pelas empresas e infraestrutura do seu contexto. O desenvolvimento das capacidades 

locais facilita a produtividade da empresa e a falta destas capacidades propicia custos 

internos. Assim, os autores concluem que uma empresa está criando valor 

compartilhado quando ajuda a reduzir as deficiências sociais, educativas e 

institucionais, o que é próprio também da criação de redes empresariais. 

Aspectos culturais dos países e resultados 

Com base na cultura dos países, os itens constitutivos do gráfico 1 refletem também 

características culturais significativas.  

Em ambas as empresas pesquisadas no Brasil e Portugal, as respostas obtidas dos 

gestores a respeito da ligação empresa-meio ambiente foram fortemente positivas, o que 

manifesta semelhança.  

No  Brasil, entretanto, pode ser entendido em função do desejo natural do brasileiro de 

reformar as instituições sociais. Na empresa brasileira, 15 das 16 pessoas entrevistadas 

disseram que a empresa se preocupa em economizar dinheiro e 12 das 16 ainda 
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adicionaram que a empresa considera os impactos ambientais quando desenvolve novos 

produtos. Se a empresa se preocupa em economizar dinheiro e com o impacto 

ambiental, significa que ela é ambientalmente responsável. Já está em amplo 

desenvolvimento a formação da  consciência ambiental nesta instituição. Estes dados 

tem mais peso pelo fato de a valorização da atividade econômica ser importante para os 

brasileiros. 

Em Portugal, é ressaltada a característica do povo gostar de crescer, se expandir,  

melhorar. São práticos nas possibilidades de expansão, por isso a maioria dos gestores 

exprimem que a empresa naturalmente se preocupa em economizar dinheiro até no 

desenvolvimento de novos produtos, sabendo que agir ambientalmente responsável lhe 

produz beneficio econômico. 

Quanto à existência de procedimentos é mais comum ao povo português do que o 

brasileiro. É mais formal, daí pode sugerir uma mais rápida assimilação do 

cumprimento de ordens e normas. Pelo senso critico e analítico, os portugueses 

consideram todos os cenários possíveis e dificilmente resumem o pensamento de forma 

simples, fato que se manifesta no grande número de respostas positivas em relação à 

existência de procedimentos. 

O povo brasileiro é tradicionalmente humano, acolhedor e fraterno. Pela própria forma 

tradicional da cooperação agrícola, trata-se de um povo associativo e solidário, dai ser 

mais fácil compreender a criação e funcionamento das redes.  

Em Portugal, segundo Dias (1950), o associativismo encontra-se em crescimento, 

despedindo-se do individualismo ainda marcante.   

A pesquisa constitui-se de duas empresas que funcionam no mesmo setor e com 

características semelhantes, porém, em virtude de estarem submetidas ao ambiente 

cultural dos países de origem, refletem aspectos culturais aborígienes com interferência 

nos seus processos administrativos, estratégicos e operacionais. 

Proposição 2: A legalidade contratual, pontualidade da entrega e qualidade do 

produto têm impacto positivo na formação de redes de empresas 
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Figura 8 – Proposição 2. Fonte: Elaboração própria 

 

Delta-Cafés (Portugal) 

A respeito desta proposição, 16 gestores não conseguiram responder às questões 

referentes. 7 gestores responderam sobre a questão que trata das redes de fornecedores 

como fator de melhoramento no funcionamento da empresa. O restante dos gestores não 

conseguiu responder.  

Os que responderam destacaram a importância das parcerias, da visão de médio prazo e 

de crescimento sustentável. Ressaltaram, contudo, que as redes proporcionam acesso a 

um maior número de bens naturais, padronizam e repõem uma parte do processo, isto é, 

modernizam o processo.  Dentre aqueles que responderam a questão, existe 

unanimidade a respeito de que as redes de fornecedores contribuem para um melhor 

funcionamento da empresa. 

Este resultado esta em sintonia com o pensamento de Kotter e Heskett (1992), no item 

referente a cultura funcional, onde os membros são capazes de responder 

satisfatoriamente às pressões e demandas do ambiente. Uma empresa que vê nas 
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parcerias forma de se complementar para atender uma demanda do mercado espelha 

uma cultura funcional. 

Com referência à “reposição de uma parte do processo”, cumpre destacar Senge (2012), 

quando refere a aprendizagem organizacional, que efetiva o primeiro conceito de 

manutenção com características de rigidez, contrapondo-se à renovação do segundo, 

que consiste na própria renovação. Isto se aplica aos processos organizacionais 

estabelecidos e aos renovados a partir da aprendizagem organizacional e da ação do 

(intra)empreendedorismo.  

Os intraemprendedores, conforme Pinchot (1987), são agentes de mudança que 

identificam sucessos onde outros veem fracassos. Encontram na força da inovação e na 

criatividade os elementos para estabelecer a mudança.  

Ainda Senge (2012) refere que a situação desejável é a de uma organização que 

aprende, consegue organizar a sua aprendizagem de forma que a adoção de novas idéias 

não quebre o laço com o passado, nem fique à sombra das velhas forma de agir.  

Este pensamento converge com a Teoria Geral dos Sistemas citada por Cunha (2006), 

quando postula que os sistemas abertos têm como uma das suas características a troca 

de informações com o ambiente, enriquecendo a ambos, onde o antigo não é descartado, 

mas incorporado às novas experiências, ensejando outra realidade que tem relação com 

a antiga, sem estar sob sua subordinação. 

Em se falando dos critérios para seleção do fornecedor, a qualidade da matéria-prima é 

citada por 6 dos 7 gestores que responderam à pergunta. Em segundo lugar, esta 

colocado o tempo de entrega da matéria-prima ou serviço. Finalmente, aparecem o 

preço, a localização geográfica e o custo. Cumpre dizer que a “forma de pagamento” 

não parece ser um critério de importância para a empresa, pois nenhum dos 

entrevistados considerou esta opção.  

Finalmente, a respeito das formas de contratação do fornecedor, também não houve 

homogeneidade nas respostas. Dentre as 5 pessoas que responderam, existiu divergência 

de informações a respeito das condições de contratação. 
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Esta premissa considera o aspecto de parcerias em primeiro estádio, o que sugere se 

voltar ao conceito de cluster formulado academicamente por Porter (2011). Este 

conceito privilegia arranjos de empresas em cooperação, promovendo o 

desenvolvimento regional, por meio de uma série de ações. Torna-se imprescindível 

compreender as vantagens de pertencer e participar da elaboração progressiva de 

ambiente de participação em atividades colaborativas. Em decorrência, formam-se 

parcerias, que começam, na prática, a elaborar o conceito de rede de empresas. Os 

recursos da associação e delimitação, como contrato, qualidade de produto, 

pontualidade de entrega, preço, forma de pagamento, dentre outros, devem ser precisos. 

As empresas devem se associar em torno do propósito específico do que pretendem 

desenvolver em parceria, mediante um plano definido juntamente com os recursos que 

aportam os membros da parceria, o propósito especifico que pretendem desenvolver é a 

característica fundamental da rede.  

Estes fatores constituem um ciclo administrativo operacional de base sistêmica, cujas 

regras são definidas em etapas e processos relacionadas aos objetivos da parceria e aos 

ajustes consagrados a cada momento por via de feedback em circularidade recursiva 

(Cunha, 2006). A finalidade é identificar as propriedades, princípios e leis 

características dos sistemas em geral, independente do seu tipo, da natureza dos seus 

elementos componentes e das relações entre eles (Vasconcelos, 2002). 

3corações (Brasil) 

A questão que avalia se a rede de fornecedores contribui para o melhor funcionamento 

da empresa mostra, pela resposta afirmativa de 10 dos 16 gestores que, efetivamente, 

referida rede colabora com a empresa no que diz respeito ao seu funcionamento. Assim, 

esses 10 gestores ressaltam, como aspectos positivos, a colaboração na melhoria da 

qualidade dos insumos, garantem o fornecimento de matéria prima e insumos, e 

melhores preços, complementam os processos da empresa, garantem qualidade e 

estoque. Duas pessoas não compreenderam a pergunta, uma vez que suas respostas não 

estavam contextualizadas no conteúdo tratado e 4 optaram por não responder. 

Conforme Wildeman (1999), para manter a estratégia de cooperação, são necessários a 

avaliação constante da rede; suprimento adequado de informações entre os membros da 
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rede; garantia de que eles se incentivem; e garantia de que continuem interessados em 

participar delas.  

Lembrando Porter (2011), o desenvolvimento local é impulsionado pela formação de 

clusters, o que significa um grupo de empresas em cooperação e colaboração dos seus 

serviços e produtos, otimizando recursos e vencendo a concorrência. 

Barney e Hesterly et al. (1996) apud Braga (1999), destacam, dentre as razões para a 

formação de alianças, a exploração de economias de escala, o baixo custo de entrada em 

novos mercados, em novos segmentos da industria e em novas industrias, a 

possibilidade de aprender com os concorrentes, o aprendizado de gerenciar a incerteza 

estratégica e o compartilhamento de riscos. 

O princípio da incerteza ou indeterminação (Vasconcelos, 2002) descoberto por meio de 

Heisemberg evidencia a lógica da desordem, dinâmicas caóticas, incertezas e 

assimetrias, além de fenômenos imprevisíveis do universo. Ainda Vasconcelos (2002) 

exprime que esta instabilidade demonstra o mundo em processo. Um universo de 

possibilidades passíveis de atualização, dependendo das eleições de opções e das redes 

de relações que se estabeleçam em um determinado tempo.  

Considerando a empresa como um sistema aberto, sua troca com o ambiente é 

constante, ocasionando renovação e desenvolvimento. Conforme Senge (2012), a 

execução dos primeiros passos a ativar o ciclo de aprendizagem organizacional trata-se 

do local que é o real domínio de ação. O autor apresenta arquitetura do triângulo 

formado por três vértices, que são as idéias norteadoras (valores, missão, visão  e 

propósitos próprios da cultura organizacional); os métodos e ferramentas (para o 

desenvolvimento do conhecimento, além do conceito de circularidade recursiva da 

abordagem sistêmica e princípio da Andragogia); e a inovação em infraestrutura (meios 

pelos quais a organização coloca à disposição recursos para apoiar as pessoas no 

trabalho). A interação destes três elementos é constante e uma gera a outra da qual 

depende e pela qual existe, propriedade autorreguladora dos sistemas abertos. 

Com respeito aos critérios para seleção do fornecedor, a qualidade da matéria prima ou 

serviço e o preço assumem papel de destaque. O 100% dos gestores os assinalam como 
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fatores decisivos. O tempo de entrega é, na lista, o seguinte fator mais determinado: 

onze gestores marcaram todas as opções como relevantes, tais como localização 

geográfica, custos e forma de pagamento, além dos já mencionados. 

Finalmente, sobre a forma de contratação do fornecedor, não há homogeneidade nas 

respostas, pois 5 gestores assinalaram todas as opções de contratação dadas, 8 marcaram 

diversas combinações e 3 não responderam à pergunta. 

Como já mencionado por Vasconcelos (2002), um universo de possibilidades passíveis 

de atualização depende das eleições de opções e das redes de relações que se 

estabeleçam em um determinado tempo.  Aplicando este pensamento à 3corações, pode-

se entender por que não há nem um só critério para seleção do fornecedor nem única 

forma de contratação. Tudo depende da formatação da parceria em relações atualizadas. 

Aspectos culturais dos países e resultados 

Dentro da visão de Dias (1950), o povo português gosta de crescer, se desenvolver, é 

pratico na expansão e gosta de controlar os seus movimentos. Consequentemente, lhe 

satisfaz deixar claros os aspectos legais e de funcionamento da parceria. Ainda, pode-se 

dizer que é um povo que, embora não perca ostentação de luxo, valoriza a qualidade. De 

fato, a qualidade da matéria-prima foi o critério mais citado neste item. 

Mesmo não existindo uma homogeneidade na forma de contratação dos fornecedores, o 

brasileiro mostra ter clara a necessidade de proteção por meio de títulos jurídicos - neste 

caso, o contrato. Embora o tempo de entrega seja fator importante, não mostra ser um 

critério fundamental para escolher um fornecedor. Isto pode ter relação com o fato de, 

no Brasil, ainda existir despreocupação relativa ao tempo. Hoje em dia, esta cultura 

tenta mudar, tornando-se inimiga do atraso, mas ainda existem restos da tendência de 

adiar para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso pode explicar por que o preço e a 

qualidade são mais importantes do que o tempo de entrega. 

 

Proposição 3: A relação de confiança entre gestores e colaboradores fomenta a 

formação de redes de empresas 
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Figura 9 – Proposição 3. Fonte: elaboração própria 

 

Delta-Cafés (Portugal) 

Catorze gestores responderam que a empresa tem procedimento para garantir que sejam 

tomadas medidas contra toda forma de discriminação, seja na hora da contratação, seja 

no local de trabalho. Duas pessoas responderam que só parcialmente, enquanto 5 

argumentaram não saber se realmente existe tal procedimento contra toda forma de 

descriminação e 2 pessoas negaram que este procedimento existe. Dois gerentes se 

abstiveram de responder.  

A distribuição das respostas a este tema conduz a uma reflexão sobre o pensamento de 

Mintzberg (2004), quando refere que a cultura organizacional consiste nas crenças 

comuns que se refletem nas tradições e nos hábitos, bem como manifestações mais 

tangíveis (histórias, símbolos, produtos, dentre outros). O autor considera que mudar 

uma estrutura ou visão é um gesto inexpressivo se não mudar as pessoas e a cultura. 

Portanto, se existe um procedimento para garantir a tomada de medidas contra a 

discriminação, é porque a intolerância à descriminação é um valor implícito na cultura 

da empresa. 

Existência de procedimento
que garente a  não

discriminação Os empregados são
conciêntes dos valores e 
padrões de conduta da 

empresa

Os gestores ensinam a importânci a 
dos valores e padrões de conduta da 

empresa

Padrão recursivo

Faz com que

Influencia na
manutenção
dos valores



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 172 

Em função da grande maioria de respostas positivas a respeito da consciência de valores 

e padrões de conduta, pode-se inferir que os funcionários os interiorizam. Os gerentes 

ensinam para os colaboradores tais valores e esses padrões. Isto explica as 20 respostas 

afirmativas obtidas contra apenas 1 negativa. Os 4 restantes firmam a posição defendida 

pelos 20 gestores, porém sem muita firmeza.  

Segundo Fleury (1991), a cultura é um sistema de valores e crenças compartilhados que 

modelam o estilo de administração de uma empresa, assim como o comportamento dos 

seus empregados. Neste enfoque, Schein (1992), aprecia o fato de que a cultura 

organizacional ser um mecanismo de defesa coletiva, em que por meio de um acordo 

tácito entre os colaboradores, se defendem de certos padrões de comportamento e 

valores. Outrossim, este modelo enfatiza a coerência grupal, inclusive na transmissão 

desta cultura aos novos colaboradores. Trata-se de um mecanismo que ajuda a preservar 

a empresa e cumpre a função de manutenção do seu status quo. Por outro lado, necessita 

de situações criadas pela aprendizagem organizacional, em virtude da necessidade do 

seu crescimento e evolução organizacional. 

No que diz respeito à defesa coletiva e a outros tratos coletivos, Argote, Gruenfeld e 

Naquin (2000) evidenciam a aprendizagem grupal como um processo no qual o 

conhecimento é adquirido, compartilhado e combinado pelos integrantes do grupo e é 

resultado da experiência de trabalharem juntos. 

Para Cobra (1991), a cultura de uma organização deve ser forte o bastante para 

desenvolver normas e comportamentos que influenciam decisões e ações. Portanto, o 

maior desafio para a direção de uma empresa é desenvolver uma cultura organizacional 

que influencie o comportamento das pessoas, envolvendo-as no negócio, na missão e na 

mudança de visão. Sendo a cultura algo que os membros de uma organização aprendem, 

há de produzir crenças compartilhadas.  

3corações (Brasil) 

A empresa toma medidas adequadas contra a discriminação, tanto no local de trabalho 

quanto na contratação dos colaboradores. A maioria dos gestores compreendem que a 

empresa se preocupa com esta medida. É tanto que 12  responderam positivamente, 1 
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respondeu que não sabia, 2 deixaram sem resposta e apenas 1 nega o fato. Isto evidencia 

a existência de cuidados e respeito com as mulheres, grupos étnicos, pessoas 

deficientes, dentre outros grupos. 

Consonante expresso por Tamayo (1996), pela própria concepção de valores 

organizacionais, não precisa ser definido o que é um comportamento desejável, porque, 

dentro de uma visão sistêmica (Vasconcelos, 2002), fazendo uso dos princípios auto-

organizativos e auto-transcendentes (Capra, 1999), os comportamentos são 

estabelecidos pela empresa nos seus aspectos explícitos e os implícitos (Bohm, 2001). 

Em decorrência da sua arquitetura administrativa, a empresa estabelece as normas e 

procedimentos em um corolário explicito, único e comum aos seus integrantes. Os 

implícitos são estabelecidos mediante visão sistêmica (Vasconcelos, 2002), conforme 

padrões de integração, desde a atualização de possibilidades, oriundas de interjogo, que 

se forma, entre papel e contrapapel em processo de complementaridade. 

Quanto a consciência dos empregados sobre os valores e padrões de conduta, 100% dos 

gerentes responderam positivamente, inclusive porque é feito um largo trabalho em 

cima da carta de conduta, numa visão da RSE interna. São apresentados aos 

funcionários os padrões de conduta e valores da empresa em programas intensivos. A 

empresa faz questão de deixar claros estes aspectos para os empregados. Os gerentes 

percebem esta clareza na acepção dos valores e padrões de conduta dos seus 

subordinados. Os empregados sentem-se confortáveis com esta referência e conseguem 

se apropriar dos valores apresentados.   

Na perspectiva de Katz e Kahn (1978), os valores organizacionais têm a função de 

vincular as pessoas, de modo que elas permaneçam dentro do sistema e executem as 

funções que lhes foram atribuídas. Reforçando este pensamento Krackhardt (1992), 

indica que os fortes laços que se estendem por meio de vários níveis hierárquicos, 

ensejam a confiança para que os agentes cooperem, mesmo em condições de mudança e 

incerteza.  Isso sugere que quando estas relações existem, pode se desenvolver uma 

cultura de relações de cooperação e resolução conjunta de problemas. É o caso da 

empresa 3corações, onde as respostas dos gerentes em sua totalidades espelham esta 

realidade. 
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No que se refere aos padrões de conduta e valores da empresa em programas intensivos, 

vale salientar o pensamento de Senge (2012), quando se refere à necessidade de 

desenvolver a aprendizagem organizacional mediante de programas que unifiquem a 

prática à teoria, entendendo este processo por via do compartilhamento dos modelos 

mentais dos próprios gerentes com seus colaboradores, acerca da empresa. Dentro deste 

postulado da aprendizagem organizacional promulgado pelo autor, é que se consegue 

desenvolver a capacidade de realizar conversas ricas em aprendizados que equilibrem 

indagação e argumentação, em que as pessoas exponham de forma eficaz seus 

pensamentos e estejam abertas à influência dos outros. Já para Morin (2004), o 

equilíbrio entre a indagação e a argumentação configura-se como etapas do mesmo 

processo, em que os efeitos e produtos são necessários ao próprio processo que os 

enseja, quando aplicado o conceito da causalidade recursiva, cujo produto é produtor 

daquilo que o produz. 

 

Aspectos culturais dos países e resultados 

Embora tenha uma história forte que marca a sua cultura, o povo português se adapta 

muito bem às mudanças. A tolerância e o respeito são algumas das principais 

características dos lusos, que valorizam a riqueza do diferente. Esta característica está 

refletida na cultura organizacional da Delta Cafés, que toma medidas contra toda forma 

de discriminação, segundo os dados da pesquisa. 

No plano social, pode se reconhecer como um aspecto positivo a forte consciência do 

português no que diz respeito à defesa do caráter humano, solidário, justo e equitativo, 

desprezando todo tipo de ação que denigre a pessoa. 

O brasileiro exprime uma sensibilidade muito viva. Em razão da sua origem 

multicultural que se aprecia desde o descobrimento do País, o povo brasileiro, diz 

Rodrigues  (1960), é um dos povos mais abertos e accessíveis do mundo. Desaprova as 

desigualdades e rejeita as medidas ou soluções extremas ou violentas. 

Uma empresa é um fenômeno cultural variável conforme o estado de desenvolvimento 

da sociedade na qual se insere. Partindo deste pressuposto entende-se que a cultura é 
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diferente em cada sociedade, o que explica muitas variações dentro das empresas e entre 

empresas. Borzeix e Linhart (1996) defendem a ideia de que uma organização pode ter 

mais de uma cultura, resultante de sua história evolutiva. 

Proposição 4: Rede de empresas esta intimamente relacionada com aquisição de 

matéria-prima e insumos 

 

Figura 10 – Proposição 4. Fonte: Elaboração própria 

 

Delta Cafés (Portugal) 

Quando os gestores são perguntados pelo conhecimento da origem dos fornecedores só 

9 conseguem responder a esta questão. Mais uma vez, não há homogeneidade nas 

resposta: quatro deles afirmam que pelo menos uma das fases do processo é atendida 

por um fornecedor estrangeiro. Dois gestores respondem que todas as fases são 

fornecidas pela própria empresa. Mais 2 entrevistados respondem que é o próprio grupo 

e pelo menos 1 fornecedor nacional satisfaz a demanda de insumos requeridos em cada 

uma das fases do processo produtivo. Três afirmam que a combinação é feita pelo 

próprio grupo, mais fornecedores estrangeiro. Só um responde que os fornecedores da 

empresa além do próprio grupo são tanto nacionais como estrangeiros.  
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Analisando estas respostas, parece haver certas divergências, seja na informação que 

circula entre os gerentes, e que faz com eles não estejam realmente cientes da origem 

dos fornecedores, seja na interpretação que eles fazem dessa informação.  

Friedman (2001), explica que a aprendizagem organizacional precisa ser entendida 

coletivamente. Assim, para o autor, é preciso analisar como se perfaz referido 

conhecimento e como se criam os modelos mentais (Senge, 2012) compartilhados.  

Fazendo-se essas considerações, talvez seja possível entender as interpretações diversas 

de uma mesma informação: no lugar de fazer uma análise crítica, cada gestor 

“interpretou” as informações recebidas com suporte no seu conhecimento/interpretação 

individual, o que condicionou as suas respostas. Não constitui  um aprendizado coletivo. 

Com respeito às diversas interpretações, DiMaggio (1997) leva o assunto além das 

informações, ao universo da cultura das organizações. O autor destaca o fato de que, 

desde que a interpretação de cada membro é diversa, pode-se esperar que a 

decodificação que fazem também o seja. Essa afirmação contribuiria, também, para 

entender o porquê de tanta divergência em umas respostas que deveriam ser, pela sua 

simplicidade, objetivas e homogêneas. 

Esta questão analisada a luz do pensamento de Rosnay (1975) mostra a necessidade da 

aplicação do pensamento sistêmico contemporâneo, cuja elaboração está presente em 

variados campos do conhecimento científico. Desta forma, reindaga às pessoas e 

fornece novas ferramentas conceituais para remodelagem de situações complexas de 

maneira operatória. A análise e a síntese ocorrem em fenômenos grupais naturais, onde 

estão envolvidos constitutivos físicos, fenômenos mentais e novas probabilidades, 

provenientes da própria interação. Este caminho conduz a integração da AO, conforme 

Friedman (2001) e Senge (2012). 

Com respeito ao conhecimento sobre o fato de a empresa aplicar estratégias de 

cooperação, só 7 pessoas conseguiram responder a esta questão, afirmando todas elas 

que sim, aplicam estratégia. Entre as estratégias de cooperação destacadas, além das 

parcerias, ressalta-se a cooperação, preconizando os valores do comércio justo. Com 

respeito de onde provêm os insumos da empresa, nenhum gestor respondeu se era da 

própria corporação ou de outro grupo, mesmo que anteriormente tenham considerado  
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em suas respostas a classificação de fornecedores como nacionais, estrangeiros e da 

própria empresa.  

Analisando a aplicação de parcerias na Delta Cafés, Porter (1999) destaca, dentre os 

fatores que explicam o sucesso da empresa, as condições relacionadas às industrias de 

apoio (com as que os gerentes afirmam trabalhar) e sua estratégia empresarial 

(utilizando, dentre outras, a ferramenta da cooperação para potencializá-la). Ambas 

características são precisas e estão presentes, desde o começo, no surgimento de redes 

empresariais. Assim, embora não seja referido com essas palavras nas respostas dos 

gestores, compreende-se que, embora a um nível ainda baixo, a empresa trabalha em 

redes e se beneficia das relações com outros membros.  

Ainda citando Porter, esta vez referenciando o trabalho desenvolvido junto a Kramer 

(2011), resulta interessante ver como outro aspecto a ser considerado para a explicação 

do sucesso da Delta Cafés é a diminuição do risco empresarial. Quando os autores se 

referem à ideia de RSE e Criação de Valor Compartilhado, recomendam que a empresa 

ajude aos fornecedores, lhes facilitando recursos de produção, melhores condições de 

financiamento, compartilhando tecnologias e transmitindo conhecimentos. Se o 

fornecedor aumentar a sua produtividade, a empresa cliente resultará beneficiada.  

Recorrendo ao conceito de pensamento complexo, segundo Cunha (2006), ele tenta 

religar os pensamentos fragmentados em compreensões diversas. Busca, de acordo com 

a autora citada, e Senge (2012), pensar em termos de conexões, relações, contexto, 

interações e dos elementos de um todo; de ver em termos de redes, teias e comunidades. 

3corações (Brasil) 

Das 16 entrevistas aplicadas aos gestores do Brasil, 11 responderam que as redes de 

empresa funcionam em fases e processos na aquisição da matéria-prima. Três 

desconhecem o assunto e apenas um refere-se à rede de empresas na fabricação de 

bebida láctea, trabalho para outros parceiros com outras marcas e outras parcerias, 

complementando fases dos processos  da empresa. Logo, há parceria entre empresas e o 

grupo 3Corações. Em relação aos insumos, 14 gestores respondem que a maioria dos 

insumos vem de parceiros, notadamente, das cooperativas. Apenas dois deixaram sem 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 178 

respostas. Basicamente a própria empresa se ocupa de todas as fases do processo 

produtivo. Mesmo assim, a maioria dos gestores, que corresponde a 12, assinala que 

pelo menos uma fase é fornecida por fornecedor nacional, principalmente a fase do 

descafeinamento. Uns referem o fornecedor nacional e a própria empresa e outros só o 

fornecedor nacional. Destacam-se que ninguém assinala um estrangeiro como 

fornecedor. 

Considerando estas respostas, é evidente que a empresa aplica diversas estratégias de 

cooperação e parcerias que colaboram no que Lundberg (1989) considera aprendizagem 

como mudança, desenvolvimento e transformação organizacional. Uma empresa que 

interage da forma como a 3corações faz é uma empresa aberta, com facilidades para se 

adaptar às mudanças, se desenvolver, e recebe abertamente a transformação, o que 

caracteriza o enriquecimento dos sistemas abertos, conforme Cunha (2006). Garratt 

(1990), reafirma esta linha de pensamento, embora, dentro da sua nomenclatura, opte 

por caracterizar a aprendizagem da empresa como operativa e integrada, qualificativos, 

também, válidos na interpretação das respostas dos gerentes para esta pergunta.  

Ainda cumpre dizer que esse tipo de aprendizado integrado, associado à mudança e à 

transformação, merece, também, destaque como fator fundamental para o 

empreendedorismo. A vivência em um entorno dinâmico, de aprendizado indefinido, é 

essencial para o empreendedor (Filion, 1991). 

Assim, e considerando essa abertura da 3corações para as mudanças, pode-se dizer, em 

termos do pensamento de Jones (1992), que a empresa denota uma estrutura orgânica. 

Daí a sua cultura flexível. No caso, Schein (1992), denominou a cultura da empresa de 

adaptativa. 

Sobre as estratégias de cooperação, a maioria dos gestores associa a compra de insumos 

a cooperativas de café, como se a estratégia de cooperação significasse só comprar de 

uma  cooperativa. Houve um gestor que associou ao fato de atender a associações, 

fundações, projetos sociais, dentre outros. Outro não respondeu e dois responderam que 

não sabiam. Um gestor, apesar de confuso em relação ao conceito de cooperação, foi 

capaz de responder que produz café para outras marcas, o que é uma forma de 

cooperação. 
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Assim, é possível trazer as apreciações de Porter (1999), quando ressalta que já os 

acordos de colaboração contribuem para a criação de um clima que facilite e viabilize o 

estabelecimento de relações que leva às parcerias. Mesmo que sem muita 

especificidade, quando tais relações se formalizam em acordos de cooperação, estão se 

assentando as bases para a criação de uma rede de empresas. 

A respeito da origem dos insumos da empresa, 12 gestores responderam que 100% 

deles provêm de cooperativas de café. Duas pessoas responderam que de 90 a 99%  

provêm de cooperativas, mas dão pequena margem a produtos provenientes da 

coorporação. Só uma pessoa respondeu que os insumos provêm exclusivamente da 

corporação e outra se absteve de responder. Há de destacar, porém, que a maioria dos 

gestores associa insumos exclusivamente ao café. 

Considerando as respostas daqueles 12 gestores que afirmaram que o 100% de café que 

a 3corações trabalha provém de cooperativas, pode-se observar que a empresa trabalha 

conceitos de Responsabilidade Social Empresarial, preocupando-se por interagir com 

seus stakeholders, na certeza de que isso trará inovação, transparência, eficiência e 

responsabilidade, melhoria da imagem e reputação e aumento da satisfação do cliente 

(Ethos, 2005). 

Aspectos culturais dos países e resultados 

Dentre os aspectos culturais que se refletem nas respostas, cumpre trazer mais uma vez 

as palavras de Dias (1950), quando define o povo português como ousado, que mede 

riscos, analisa, calcula, evita correr riscos, diversificando oportunidades e tentando 

sempre ter o controle da situação que atravessa. Com certeza, a tradição exploradora e 

colonizadora do País influenciou profundamente para o arraigo dessa característica. 

Já no caso do Brasil, se apreciam-se, no plano empresarial, a adaptação  e o 

associativismo do brasileiro. Deve ser também motivo de destaque o desejo de 

emancipação econômica e de progresso social, que colabora para fortalecer o 

associativismo e a cooperação. Assim, a força que as pequenas e meias cooperativas 

estão tendo é cada vez maior, e faz com que estejam à altura de fornecer empresas do 

porte da 3corações. 
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As quatro proposições permitiram inferir valores dos atributos de redes para as 2 

empresas pela combinação das respostas e o framework teórico. A densidade teórica 

obtida nas análises demonstrou que, considerando Rovere (1998), a empresa portuguesa 

capitaneada por seus atributos culturais se mostra em um continuum entre laços de 

colaboração e parceria enquanto a a empresa brasiliera está entre reconhecimento e 

colaboração. De tal sorte, assumem-se dois níveis de desenvolvimento de rede nesse 

estudo: desenvolvimento baixo, representado pela empresa 3corações, e 

desenvolvimento alto, emulado pela empresa Delta-Cafés. 

Vale salientar, que o uso dessa variável proxy não significa juízo de valor sobre o 

estabelecimento do nível de desenvolvimento das redes. A emulação é realizada pela 

objetivação das proposições que emergiram dos dados e arcabouço teórico utilizado. O 

resultado é ainda uma extrapolação das respostas dos entrevistados que corroboraram os 

achados. 

 

5.3 Apresentação e Análise dos Resultados Quantitativos 

5.3.1 Validação do Instrumento de Medida 

A utilização de instrumentos de medida adequados é essencial para a validação de uma 

investigação. Torna-se, fundamental a avaliação da qualidade da investigação e dos 

dados recolhidos, mediante a quantificação da precisão de meda dos conceitos definidos 

(Churchill, 1979).  

Este ponto tem como objetivo a validação empírica de três dos construtos (fatores ou 

variáveis latentes) utilizados no caso em estudo, nomeadamente a Aprendizagem 

Organizacional, a Cultura Organizacional, Intraempreendedorismo, Responsabilidade 

Social Empresarial aferidas nas empresas Delta Cafés (Portugal) e 3corações (Brasil). 

Pretende-se ainda realizar uma análise comparativa de cada um destes construtos nas 

duas empresas. 
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5.3.1.1 Metodologia de Validação do Instrumento de Medida 

 

A Análise Fatorial é uma técnica de modelação linear geral, cujo objetivo é identificar 

um conjunto reduzido de construtos (fatores) que expliquem a estrutura correlacional 

observada entre um conjunto de variáveis manifestas (itens). Esta pode classificar-se em 

dois tipos, de acordo com a inexistência (Análise Fatorial Exploratória – AFE) ou 

existência (Análise Fatorial Confirmatória – AFC) de hipóteses sobre a estrutura fatorial 

que pode explicar as correlações entre as variáveis manifestas (Marôco, 2010). A AFC é 

um método confirmatório que se usa quando há informação prévia sobre a estrutura 

fatorial que é preciso confirmar, como é o caso deste estudo.  

A Análise de Modelos de Equações Estruturais é usada para avaliar a qualidade de 

ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional observada entre 

os itens (Marôco, 2010, p. 171-172). Alguns dos pressupostos subjacentes à Análise de 

Modelos de Equações Estruturais, em geral, e, consequentemente, à AFC, em particular, 

são o da normalidade multivariada e o da inexistência de outliers. Para aferir o 

pressuposto da normalidade multivariada, analisam-se os valores dos coeficientes de 

assimetria (sk) e curtose (ku) uni- e multivariada. Consideram-se indicadores de 

violações severas à distribuição normal se |Sk|<3 e |Ku|<10 (Kline, 2005; Marôco, 

2010). A existência de outliers multivariados é avaliada pela distância quadrada de 

Mahalanobis (DM
2
).  

Para avaliar a qualidade de ajustamento de um dado modelo, ainda segundo Marôco 

(2010), utilizam-se: 1) testes de ajustamento; 2) índices de qualidade do ajustamento, 

que podem ser absolutos, relativos, de parcimónia, de discrepância populacional ou 

índices baseados na teoria da informação; ou ainda, 3) com a análise dos resíduos e da 

significância dos parâmetros. 

(1) Teste de ajustamento do χ2 

O Qui-Quadrado (χ
2
) é uma estatística que deve evidenciar ausência de significado 

estatístico, na medida que esta dá a conhecer a qualidade do modelo, expressando o fato 

de as duas matrizes, a dos dados e a ajustada, não serem significativamente diferentes. 
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Pelo contrário, a significância estatística deveria conduzir à rejeição da hipótese nula e, 

consequentemente, à rejeição do modelo definido.  

O χ
2
 exprime, juntamente com o número de graus de liberdade (gl), a distância entre o 

modelo hipotético especificado e o modelo sugerido pelos dados. Quanto menor for o 

χ
2
, mais ajustado é o modelo. Como este índice é sensível a desvios da normalidade e ao 

tamanho da amostra (Anderson & Gerbing, 1988; Hair et al., 2009; Marôco, 2010), 

deve ser complementado com outros índices de ajustamento. 

(2) Índices de Qualidade do Ajustamento 

Os índices de qualidade do ajustamento podem classificar-se em cinco grandes famílias: 

absolutos, relativos, de parcimônia; de discrepância populacional, ou índices baseados 

na Teoria da Informação. 

Índices Absolutos. Estes avaliam a qualidade de per se, sem comparação com outros 

modelos. Exemplos destes índices são o χ
2
/gl e o GFI (Goodness of Fit Index). 

Índices Relativos. Avaliam a qualidade do modelo sob teste relativamente ao modelo 

com pior ajustamento possível (não há qualquer relação entre as variáveis manifestas) 

e/ou ao modelo com melhor ajustamento possível (todas as variáveis manifestas estão 

correlacionadas). Como exemplo deste tipo de índice, há o CFI (Comparative Fit 

Index). 

Índices de Parcimônia. Obtidos pela correção dos índices relativos com um fator de 

penalização associado à complexidade do modelo. Como exemplo, há o PCFI 

(Parsimony CFI) e o PGFI (Parsimony GFI). Estes têm valores de referência inferiores 

aos correspondentes índices relativos (sem penalização).  

Índices de discrepância populacional. Comparam o ajustamento do modelo obtido 

com os momentos amostrais (médias e variâncias amostrais) relativamente ao 

ajustamento do modelo que se obteria com os momentos populacionais (médias e 

variâncias populacionais). Um exemplo deste tipo de índice é o RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation). 
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Índices baseados na Teoria da Informação: Baseiam-se nas estatísticas χ
2
 e 

penalizam o modelo em função da sua complexidade. São apropriados quando é 

necessário comparar vários modelos alternativos que se ajustem igualmente aos dados. 

Exemplos deste tipo de índices são o ECVI (Expected Cross-Validation Index) ou o 

MECVI (ECVI para o método de estimação ML). 

No Quadro 25 estão indicadas estatísticas e índices de qualidade de ajustamento com os 

respectivos valores de referência. 

Quadro 25 – Índices de ajustamento e valores de referência 

Índices de ajustamento Valores referência 

2 
Quanto menor melhor 
p>0,05 

2 / gl 

> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 

GFI 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 

PGFI 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 
p-value ≥ 0,05 

ECVI 

MECVI 

AIC 

BCC 

 

Só para comparar modelos 
Quanto menor melhor 

Fonte: Maroco, J. (2003). Análise Estatística, com Utilização do SPSS (p. 51). Lisboa: Edições Sílabo. 

 

(3) Análise de resíduos, significância de parâmetros e fiabilidade individual 

O modelo pode ter um bom ajustamento global, mas, ainda assim, demonstrou um mau 

ajustamento local. Por outras palavras, a fiabilidade de um ou mais indicadores pode ser 

reduzida e um ou mais parâmetros podem não ser significativos, apesar de na 

globalidade o modelo ter um bom ajustamento. Para avaliar a qualidade de ajustamento 

local analisam-se os pesos fatoriais e a fiabilidade individual dos itens. Os pesos 

fatoriais indicam o grau de correlação entre cada item e o respectivo construto latente e, 
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normalmente, se mostram estandardizados para possibilitar interpretações comparativas 

da importância de cada item no respetivo construto (Schumacker & Lomax, 2004). 

Elevados pesos fatoriais num fator indicam que os itens convergem num ponto comum, 

o construto latente, indicando elevada validade fatorial. A fiabilidade individual de uma 

variável manifesta é estimada pela fração da variância dessa variável que é explicada 

pelo fator latente (Marôco, 2010). De um modo geral, pesos fatoriais inferiores a 0,5 

(λij<0,5) que correspondem a valores da fiabilidade individual dos itens inferiores a 0,25 

(Rj
2
<0,25) indicam possíveis problemas de ajustamento local com esta variável (Hair et 

al., 2009; Marôco, 2010, p. 53), embora, de maneira mais conservadora, Hair et al. 

(2009) sugiram que sejam de considerar variáveis manifestas com valores de R
2
 iguais 

ou superiores a 0,20 (λij ≥ 0,45). 

A significância estatística de cada coeficiente estimado também deve ser observada e 

pode avaliar-se com um teste Z. Estimativas não significativas sugerem que o item deve 

ser eliminado. Da mesma forma, uma estimativa pode ser significativa para elevados 

níveis de significância (i.e., p<0,001) e, no entanto, ter um peso fatorial 

consideravelmente abaixo de 0,5. No caso de existirem baixos pesos factoriais a 

variável é candidata à eliminação do modelo (Hair et al., 2009). 

Marôco (2010, p. 53) sugere, ainda, caso o modelo não apresente um bom ajustamento 

dos dados, a análise dos Índices de Modificação (Modification Indices). Os índices de 

Modificação (IM) estimam a redução (conservadora) da estatística χ
2
 do modelo, depois 

de consideradas a reestimação do modelo e a variação dos graus de liberdade associada, 

por exemplo no caso de um parâmetro fixo ou uma restrição de igualdade entre 

parâmetros for libertado, se erros de medida forem correlacionados ou se novas 

trajetórias estruturais forem adicionadas (Marôco, 2010). A análise dos IM deverá ser 

feita sequencialmente, começando-se por libertar o parâmetro com maior IM e assim 

sucessivamente, até chegar ao parâmetro de menor IM.  

No que concerne à análise fatorial confirmatória, é ordinário se avaliar, além da 

qualidade global do ajustamento, a fiabilidade e a validade dos instrumentos de medida. 

Segundo Marôco (2010), a fiabilidade de um instrumento refere-se à propriedade de 

consistência e reprodutibilidade da medida. Uma das medidas mais utilizadas para 
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avaliar a fiabilidade, ou consistência interna, é o α de Cronbach. Ainda segundo esse 

autor, a validade desta medida é questionada e têm sido aumentadas medidas 

alternativas. Uma medida de fiabilidade alternativa, particularmente adequada para a 

análise fatorial, é a Fiabilidade Compósita (FC) (Fornell & Larcker, 1981). De uma 

forma geral, considera-se que a fiabilidade do construto é adequada se FC≥0,7, embora 

possam ser aceitáveis valores abaixo de 0,7 em caso de estudos exploratórios (Hair et 

al., 2009).  

Já a validade é a propriedade do instrumento de medida que avalia se este mede e é a 

operacionalização do fator que se pretende avaliar. A validade é constituída por três 

componentes: validade fatorial, validade convergente e validade discriminante (Marôco, 

2010). 

A validade fatorial ocorre quando a especificação dos itens de um determinado 

construto é correta (i.e., os itens medem o fator que se pretende medir) e é geralmente 

avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados (λij). É ordinário assumir que se λij de 

todos os itens são superiores ou iguais a 0,5, o fator apresenta validade fatorial (Marôco, 

2010, p. 175). 

A validade convergente ocorre quando os itens que são reflexo de um fator saturam 

fortemente nesse fator, i.e., o comportamento destes itens é explicado essencialmente 

por esse fator (Marôco, 2010, p. 175). Fornell e Larcker (1981) propuseram efetuar a 

avaliação da validade convergente por meio da variância extraída média (VEM). 

Valores de VEM superiores a 0,5 são indicativos de validade convergente adequada. 

A validade discriminante avalia se os itens que refletem um fator não estão 

correlacionados com outros fatores, i.e., os fatores, definidos por parte de cada conjunto 

de itens, são distintos (Marôco, 2010, p. 176). A validade discriminante pode ser 

demonstrada pela verificação de várias condições (Hair et al., 2009), no entanto, Fornell 

e Larcker (1981) referem que o teste mais rigoroso consiste em comparar os valores da 

variância extraída média de dois quaisquer construtos com o quadrado da correlação 

entre esses fatores. As VEM dos fatores devem ser superiores ao quadrado da 

correlação entre esses fatores. Se a condição anterior não se verificar, é possível 

observar a existência de validade discriminante se o teste de diferença do χ
2
 entre o 
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modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) se 

revelar significativo (Anderson & Gerbin, 1988; Fornell & Larcker, 1981). 

A secção seguinte expressa os resultados da análise da fiabilidade e validade dos 

construtos relacionados com a Cultura Organizacional, Aprendizagem Organizacional e 

Intraempreendedorismo. Pretende-se, ainda, responder se os itens pertencentes a um 

dado instrumento de medida têm um comportamento invariante para o caso das 

empresas Delta Cafés (Portugal) e 3corações (Brasil). Para que tal seja possível de 

verificar, serão efetuadas análises fatoriais confirmatórias (AFC’s) para cada um dos 

fatores em cada uma das organizações, seguindo-se de análises multigrupo por fator 

entre cada uma das organizações.  

5.3.1.2 Fiabilidade e Validade do Instrumento de Medida ‘Aprendizagem Organizacional’ 

A Aprendizagem Organizacional foi medida recorrendo-se ao questionário Dimensões 

da Organização que Aprende (DLOQ). Existem 7 dimensões da Aprendizagem 

Organizacional (Marsick & Watkins, 1999; Watkins & Marsick, 1993, 1996) que 

formam a base do DLOQ, num total de 43 itens. Segundo Watkins e Marsick (1993, 

1996), existem 3 níveis de aprendizagem organizacional. O nível individual, que é 

constituído pelas dimensões da criação de oportunidades contínuas de aprendizagem – 

(Aprendizagem Contínua / Continuous Learning) e promoção de diálogo e auscultação 

(Diálogo e Auscultação / Dialogue & Inquiry). O segundo nível é o do grupo e é 

constituído por apenas uma dimensão associada ao encorajamento para a colaboração e 

o trabalho em grupo (Aprendizagem em Grupo / Team Learning). O terceiro é o nível 

organizacional sendo constituído por quatro dimensões de Aprendizagem 

Organizacional: estímulo ao grupo na direção de uma visão coletiva (Empowerment / 

Empower People); temas para aquisição e partilha da aprendizagem (Criação de 

Sistemas / Create Systems), conexão da organização com o seu meio envolvente 

(Conexão meio envolvente / Connect the Organization) e utilização estratégica da 

aprendizagem pela liderança (Liderança Estratégica / Provide Leadership). 

Para cada uma das duas organizações, far-se-á a análise, cada um dos níveis de 

aprendizagem organizacional em separado (individual, grupo e organizacional) e de 
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cada um dos níveis de aprendizagem organizacional da organização aferir-se-ão a 

viabilidade e a fiabilidade deste instrumento de medida.  

Determinadas as Análises Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em 

separado, chegando assim a modelos de medida de base (baseline models), proceder-se-

a uma análise multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas 

organizações, testando, desta forma, o ajustamento do modelo multigrupo (configural 

model).  

Como anota Byrne (2010), este modelo tem duas funções importantes. Por um lado 

permite que os testes de invariância sejam efetuados aos dois grupos em simultâneo, 

assentindo, assim, que os parâmetros do modelo sejam calculados de uma só vez. Por 

outro lado, ao testar a invariância do modelo nos vários grupos, o ajustamento do 

modelo multigrupo servirá de base de comparação para os vários modelos de teste da 

invariância. 

Pretende-se, pois, responder se os itens pertencentes ao instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ em cada um dos seus 3 níveis perfazendo as 7 

dimensões do DLOQ têm um comportamento invariante para os casos da 3corações 

(Brasil) e da Delta Cafés (Portugal). 

 

Nível individual  

O nível individual é constituído pelas dimensões da criação de oportunidades contínuas 

de aprendizagem (Aprendizagem Contínua) e promoção do diálogo e auscultação 

(Diálogo e Auscultação). 

 

3corações (Brasil) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO) no plano individual na organização 3corações foi avaliada por 

intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 22, SPSS 

Inc, Chicago, IL), como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a 

variância extraída média por fator foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker 
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(1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis 

(DM
2
) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e 

curtose (Ku) uni- e multivariada. Duas observações apresentaram valores de DM
2
 que 

sugeriam-se tratar de outliers, no entanto a melhoria da qualidade de ajustamento global 

do modelo sem essas observações não foi significativa pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com a totalidade das observações. Nenhuma variável apresentou 

valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e 

|Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

factorial foi feita de acordo com os índices e respectivos valores de 2
/gl, CFI, GFI, 

PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi 

avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens. O refinamento do 

modelo foi efetuado com amparo nos valores dos índices de modificação pelos 

multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos pelo AMOS, considerando-se que 

trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0,001) eram indicadores de variação 

significativa da qualidade do modelo.  

 

Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível individual - 3corações (Brasil) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO) 

no contexto individual na organização 3corações, ajustado a uma amostra de 180 

colaboradores revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (
2
/gl=3,890; CFI=0,844; 

GFI=0,827; PCFI=0,693; PGFI=0,581; RMSEA=0,127; P[rmsea≤0,05]<0,001; 

MECVI=1,718). Depois de nos dois fatores se terem correlacionado alguns dos seus 

erros, conforme se pode constatar na figura 11, foi possível melhorar a qualidade de 

ajustamento (
2
/gl=2,292; CFI=0,940; GFI=0,905; PCFI=0,663; PGFI=0,547; 

RMSEA=0,085; P[rmsea≤0,05]=0,002; MECVI=1,140). Adicionalmente, conforme se 

pode verificar no quadro 26, o modelo apresentou uma qualidade de ajustamento 

superior à do modelo original na amostra sob estudo (
2
(9)=122,952), bem como um 

MECVI inferior (1,140).  
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Quadro 26 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível individual na organização 3corações (Brasil)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (55) = 126,037 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 2,292 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,940 

 

0,905 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,663 
 

0,547 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,085 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 11 expressa os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 

 

Figura 11 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização 3corações (Brasil) 
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O quadro 27 contém os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização 3corações (Brasil). 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada, sendo de 0,827 para a 

‘Aprendizagem Contínua’ e 0,804 para o ‘Diálogo e Auscultação’, pelo que a 

fiabilidade do construto é adequada (FC≥0,7). A variância extraída média (VEM), um 

indicador da validade convergente dos fatores, revelou-se também adequada 

(VEM≥0,5), sendo de 0,530 para a ‘Aprendizagem Contínua’ e 0,643 para o ‘Diálogo e 

Auscultação’.  

Quadro 27 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 
extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na 

organização 3corações (Brasil) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Aprendizagem 

Contínua 

AO2 
Na organização, as pessoas identificam as 
competências necessárias para as tarefas à frente. 

0,825 

0,827 0,530 

AO3 
Na organização, as pessoas se ajudam no processo de 
aprendizagem. 

0,803 

AO6 
Na organização, as pessoas percebem os problemas 
no trabalho como oportunidades de aprendizagem. 

0,626 

AO1 
Na organização, as pessoas discutem abertamente 
sobre os erros, a fim de aprender com essas 

experiências. 
0,624 

AO7 
Na organização, as pessoas são recompensadas 
quando aprendem. 

0,545 

AO4 
Na organização, as pessoas podem obter recursos de 
tempo, dinheiro e outros para financiar / facilitar a 
sua aprendizagem. 

0,523 

AO5 
Na organização, as pessoas têm tempo para seu 
desenvolvimento pessoal / profissional. 

0,477 

Diálogo e 
Auscultação 

AO8 
Na organização, as pessoas estão dispostas a feedback 
honesto entre eles. 

0,801 

0,863 0,643 

AO11 
Na organização, quando as pessoas expressam seus 
pontos de vista, elas também perguntam sobre a 
opinião dos outros. 

0,789 

AO10 
Na organização, as pessoas são encorajadas a 
perguntar "o porquê" das coisas, independentemente 
da posição hierárquica. 

0,763 

AO9 
Na organização, as pessoas estão abertas para ouvir  
pontos de vista antes de falar. 0,732 

AO13 
Na organização, as pessoas investem tempo criando 
uma relação de confiança entre elas. 

0,653 

AO12 
Na organização, as pessoas se tratam com respeito. 

0,540 
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A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 28 traz o quadrado das correlações 

entre os vários fatores e, na diagonal, em negrito, os respectivos valores de VEM. 

Quadro 28 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização 3corações 

(Brasil) 

 
Aprendizagem 

Contínua 
Diálogo e 

Auscultação 

Aprendizagem 

Contínua 
0,530  

Diálogo e 
Auscultação 

0,900 0,643 

O quadrado da correlação entre os fatores é superior ao seu valor de VEM pelo que a 

validade discriminante dos fatores foi avaliada pelo teste de diferença do χ
2
 entre o 

modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u).  

O Quadro 29 exprime os valores de diferença do χ
2
 entre o modelo com correlação entre 

fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) entre os vários fatores. 

Quadro 29 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o 

modelo não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual 

na organização 3corações (Brasil) 

   χ
2
r χ2u χ2dif 

Aprendizagem 

Contínua 
↔ 

Diálogo e 

Auscultação 
2(56)=136,332 2(55)=126,037 2(1)=10,295 

Este teste revelou-se significativo para todas as relações, assumindo um nível de 

significância de 0,01, pelo que se pode afirmar a existência de validade discriminante 

entre estes fatores. 

 

Delta Cafés (Portugal) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO) ao nível individual na organização Delta Cafés foi avaliada por 

meio dos mesmos procedimentos atrás realizados para a organização 3corações. Uma 

observação apresentou valores de DM
2
 que sugeria se tratar de um outlier, no entanto, a 

melhoria da qualidade de ajustamento global do modelo sem essa observação não foi 
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significativa, pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com a totalidade das 

observações. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações 

severas à distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010).  

 

Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível individual – Delta Cafés 

(Portugal) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO) 

ao nível individual na organização Delta Cafés, ajustado a uma amostra de 167 

colaboradores, revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (
2
/gl=3,251; CFI=0,879; 

GFI=0,838; PCFI=0,721; PGFI=0,590; RMSEA=0,116; P[rmsea≤0,05]<0,001; 

MECVI=1,609). Depois de nos dois fatores se terem correlacionado a alguns dos seus 

erros, conforme se pode constatar na figura 12, foi possível melhorar a qualidade de 

ajustamento (
2
/gl=2,292; CFI=0,935; GFI=0,897; PCFI=0,659; PGFI=0,542; 

RMSEA=0,092; P[rmsea≤0,05]=0,002; MECVI=1,268). Adicionalmente, conforme se 

pode verificar no quadro 30, o modelo apresentou uma qualidade de ajustamento 

superior à do modelo original na amostra sob estudo (
2
(9)=76,175), bem como um 

MECVI inferior (1,268).  
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Quadro 30 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível individual na organização Delta Cafés (Portugal)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (55) = 131,905 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 2,398 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,935 

 

0,897 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,659 
 

0,542 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,092 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 12 expressam os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 

  

Figura 12 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 
de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização Delta Cafés (Portugal) 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 194 

O quadro 31 encerra os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização Delta Cafés 

(Portugal). A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada, sendo de 0,852 

para a ‘Aprendizagem Contínua’ e 0,878 para o ‘Diálogo e Auscultação’ pelo que a 

fiabilidade do construto é adequada (FC≥0,7). A variância extraída média (VEM), um 

indicador da validade convergente dos fatores, revelou-se também adequada 

(VEM≥0,5), sendo de 0,579 para a ‘Aprendizagem Contínua’ e 0,676 para o ‘Diálogo e 

Auscultação’. o 

Quadro 31 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 
extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ a nível individual na 

organização Delta Cafés (Portugal) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Aprendizagem 

Contínua 

AO2 
Na organização, as pessoas identificam as 
competências necessárias para as tarefas à frente. 

0,731 

0,852 0,579 

AO3 
Na organização, as pessoas se ajudam  no processo de 
aprendizagem. 

0,722 

AO1 
Na organização, as pessoas discutem abertamente 
sobre os erros, a fim de aprender com essas 
experiências. 

0,713 

AO6 
Na organização, as pessoas percebem os problemas 

no trabalho como oportunidades de aprendizagem. 
0,656 

AO7 
Na organização, as pessoas são recompensadas 
quando aprendem. 

0,651 

AO4 
Na organização, as pessoas podem obter recursos de 
tempo, dinheiro e outros para financiar / facilitar a 
sua aprendizagem. 

0,646 

AO5 
Na organização, as pessoas têm tempo para seu 
desenvolvimento pessoal / profissional. 

0,577 

Diálogo e 
Auscultação 

AO13 
Na organização, as pessoas investem tempo criando 
uma relação de confiança entre elas. 

0,804 

0,878 0,676 

AO12 
Na organização, as pessoas se tratam com respeito. 

0,769 

AO9 
Na organização, as pessoas estão abertas para ouvir 
pontos de vista antes de falar. 0,766 

AO10 
Na organização, as pessoas são encorajadas a 

perguntar "o porquê" das coisas, independentemente 
da posição hierárquica. 

0,756 

AO11 
Na organização, quando as pessoas expressam seus 
pontos de vista, elas também perguntam sobre a 
opinião dos outros. 

0,711 

AO8 
Na organização, as pessoas estão dispostas a feedback 
honesto entre eles. 

0,621 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 32 contém o quadrado das 

correlações entre os vários fatores e, na diagonal em negrito, os respectivos valores de 

VEM. 
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Quadro 32 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual na organização Delta Cafés 

(Portugal) 

 
Aprendizagem 

Contínua 
Diálogo e 

Auscultação 

Aprendizagem 
Contínua 

0,579  

Diálogo e 
Auscultação 

0,936 0,676 

O quadrado da correlação entre os fatores é superior ao seu valor de VEM pelo que a 

validade discriminante dos fatores foi avaliada pelo teste de diferença do χ
2
 entre o 

modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u).  

O Quadro 33 recebe os valores de diferença do χ
2
 entre o modelo com correlação entre 

fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) entre os vários fatores. 

 

Quadro 33 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o 

modelo não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual 

na organização Delta Cafés (Portugal) 

   χ
2
r χ2u χ2dif 

Aprendizagem 

Contínua 
↔ 

Diálogo e 

Auscultação 
2(56)=158,626 2(55)=131,905 2(1)=26,721 

Este teste revelou-se significativo para todas as relações, assumindo um nível de 

significância de 0,01, pelo que se pode afirmar a existência de validade discriminante 

entre estes fatores. 

Estão assim confirmadas e a validade e fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível individual, nas 

organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal). 

Após a validação dos fatores referidos, foram calculados os respectivos scores 

(‘Aprendizagem Contínua’ e ‘Diálogo e Auscultação’). Estes, por sua vez, serão 

posteriormente utilizados para a análise dos modelos de medida e estrutural. 
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Análise multigrupo para aferir as diferenças do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual nas organizações 3corações 

(Brasil) e Delta Cafés (Portugal) 

Determinada a Análise Fatorial Confirmatória para o construto ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível individual nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés 

(Portugal), far-se-á uma análise multigrupo, testando desta forma o ajustamento do 

modelo ‘equivalente’ (configural model).  

Segundo Byrne (2010), este modelo tem duas funções importantes. Por um lado, 

permite que os testes de invariância sejam efetuados aos dois grupos em simultâneo,  

assentando, pois, que os parâmetros do modelo sejam calculados de uma só vez. Por 

outro lado, ao testar a invariância do modelo nos vários grupos, o ajustamento do 

modelo multigrupo servirá de base de comparação para os vários modelos de teste da 

invariância. 

A análise multigrupo tem como objetivo avaliar se a estrutura do modelo fatorial é 

equivalente em variados grupos ou populações com características diferentes. No 

cenário desta pesquisa, pretende-se confirmar se as dimensões e respectivos itens da 

‘Aprendizagem Organizacional’ a nível individual se mantêm invariantes para as duas 

amostras em estudo (3corações e Delta Cafés). 

A invariância nos dois grupos de amostras em estudo foi avaliada por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais e variâncias/covariâncias dos fatores livres) 

com um modelo constrito, onde foram fixados os pesos fatoriais e as 

variâncias/covariâncias dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado, como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos indicou um ajustamento 

significativamente pior, relativamente ao modelo com parâmetros livres (
2

dif(1)=4,884; 

p=0,027). 

Um teste Z à igualdade dos pesos fatoriais revelou existirem diferenças significativas 

entre os pesos fatoriais nos 2 grupos. 
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No quadro 34, encontram-se representados os pesos fatoriais estandardizados (λ) dos 

itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas Z, para o instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível individual, nas duas organizações sob estudo. 

 

Quadro 34 – Pesos fatoriais estandardizados (λ) dos itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas 

Z, para o fator ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual  

Peso Fatorial 
λ – 

3corações 

λ – Delta 

Cafés 
Teste Z 

Diferença 

Significativa 

|Z|>1,96 

Aprendizagem Contínua → AO1 0,624 0,713 -0,738 Não 

Aprendizagem Contínua → AO2 0,825 0,731 -1,746 Não 

Aprendizagem Contínua → AO3 0,803 0,722 -1,481 Não 

Aprendizagem Contínua → AO4 0,523 0,646 0,167 Não 

Aprendizagem Contínua → AO5 0,477 0,577 -0,048 Não 

Aprendizagem Contínua → AO6 0,626 0,656 - - 

Aprendizagem Contínua → AO7 0,545 0,651 0,101 Não 

Diálogo e Auscultação → AO8 0,801 0,756 - - 

Diálogo e Auscultação → AO9 0,732 0,711 1,594 Não 

Diálogo e Auscultação → AO10 0,763 0,769 2,155 Sim 

Diálogo e Auscultação → AO11 0,789 0,804 1,739 Não 

Diálogo e Auscultação → AO12 0,540 0,621 2,979 Sim 

Diálogo e Auscultação → AO13 0,653 0,766 3,643 Sim 

 

Fica assim demonstrada a variância da ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível 

individual, para os dois grupos, manifestando-se esta nos itens AO10 (‘Na organização, 

as pessoas são encorajadas a perguntar "o porque" das coisas, independentemente da 

posição hierárquica.’), AO12 (‘Na organização, as pessoas se tratam com respeito.’) e 

AO13 (‘Na organização, as pessoas investem tempo criando uma relação de confiança 

entre elas.’) no constructo “Diálogo e Auscultação”, a verificar-se de um modo geral 

maior convergência na Delta Cafés. 

 

Nível de Grupo 

O segundo nível é o nível de grupo e é constituído por apenas uma dimensão de 

Aprendizagem Organizacional: a Aprendizagem em Grupo. 

 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 198 

3corações (Brasil) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO), ao nível de grupo, na 3corações foi avaliada por intermédio de 

uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 22, SPSS Inc, Chicago, 

IL) como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída 

média por fator foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A 

existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM
2
) e a 

normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose 

(Ku) uni- e multivariada. Apenas uma observação apresentou um valor de DM
2
 que 

sugeria-se tratar de um outlier, no entanto, a melhoria da qualidade de ajustamento 

global do modelo sem essa observação não foi significativa, pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com a totalidade das observações. Nenhuma variável apresentou 

valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição normal (|Sk|<3 e 

|Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respetivos valores de 2
/gl, CFI, GFI, PCFI, 

PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi 

avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens. O refinamento do 

modelo foi efetuado com origem nos valores dos índices de modificação pelos 

multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos pelo AMOS, considerando-se que 

trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0,001) eram indicadores de variação 

significativa da qualidade do modelo.  
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Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível de grupo - 3corações (Brasil) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO), a 

nível de grupo, na 3corações, ajustado a uma amostra de 180 colaboradores, revelou 

uma qualidade de ajustamento sofrível (
2
(9)=44,329; 

2
/gl=4,925; CFI=0,917; 

GFI=0,925; PCFI=0,550; PGFI=0,397; RMSEA=0,148; P[rmsea≤0,05]<0,001; 

MECVI=0,387). Depois de se terem correlacionado alguns dos seus erros, conforme se 

pode constatar na figura 13, foi possível melhorar a qualidade de ajustamento 

(
2
(6)=5,359; 

2
/gl=0,893; CFI=1,000; GFI=0,990; PCFI=0,400; PGFI=0,283; 

RMSEA=0,000; P[rmsea≤0,05]=0,732; MECVI=0,204). Assim, conforme se pode 

verificar no quadro 35, o modelo revlou uma qualidade de ajustamento superior à do 

modelo original na amostra sob estudo (
2
(3)=38,97), bem como um MECVI inferior 

(0,204). 

 

Quadro 35 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível de grupo na 3corações (Brasil)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (6) = 5,359 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 0,893 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

1,000 

 

0,990 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 

 
PGFI 

0,400 

 
0,283 

< 0,6 – mau 

[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,000 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

 

A Figura 13 expressa os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 200 

 

Figura 13 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo na 3corações (Brasil) 

 

O quadro 36 acolhe os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, a nível de grupo, na 3corações (Brasil). A fiabilidade 

compósita do fator (FC) revelou-se elevada, sendo de 0,832 para a ‘Aprendizagem em 

Grupo’ pelo que a fiabilidade do constructo é adequada (FC≥0,7). A variância extraída 

média (VEM) revelou-se também adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,581 para a 

‘Aprendizagem em Grupo’.  
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Quadro 36 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo na 

3corações (Brasil) 

Fator Item Questão Λ FC VEM 

Aprendizagem 
em Grupo 

AO16 
Na organização, as equipes/grupos se concentram 
tanto nas tarefas, quanto nas relações do trabalho em 
equipe. 

0,795 

0,832 0,581 

AO17 
Na organização, as equipes/grupos avaliam sua 
conduta com base nos resultados das discussões em 
grupo ou de dados coletados 

0,762 

AO14 
Na organização, as equipes e grupos de trabalho têm 
liberdade para discutir suas metas, conforme suas 
necessidades 

0,727 

AO15 
Na organização, as pessoas nas equipes ou grupos de 

trabalho se tratam como iguais, independentemente 
da posição, a cultura ou outras diferenças individuais. 

0,591 

AO19 
Na organização, as equipes/grupos confiam que a 
empresa seguirá suas recomendações. 

0,586 

AO18 
Na organização, as equipes/grupos são 
recompensadas por suas conquistas como 

equipe/grupo. 
0,557 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores.  

 

Delta Cafés (Portugal) 

A validade fatorial do modelo que a visa descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO) ao nível de grupo, na Delta Cafés foi avaliada por via dos mesmos 

procedimentos atrás realizados para a organização 3corações. Uma observação 

apresentou valores de DM
2
 que sugeria se tratar de um outlier, no entanto, a melhoria da 

qualidade de ajustamento global do modelo sem essa observação não foi significativa, 

pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com a totalidade das observações. 

Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à 

distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010).  

 

Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível de grupo – Delta Cafés 

(Portugal) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO) a 

nível de grupo na Delta Cafés, ajustado a uma amostra de 167 colaboradores, revelou 

uma qualidade de ajustamento sofrível (
2
/gl=4,605; CFI=0,931; GFI=0,914; 
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PCFI=0,558; PGFI=0,392; RMSEA=0,147; P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=0,401). 

Depois de nos dois fatores se terem correlacionado alguns dos seus erros, conforme se 

pode constatar na figura 14, foi possível melhorar a qualidade de ajustamento 

(
2
/gl=1,858; CFI=0,989; GFI=0,978; PCFI=0,396; PGFI=0,280; RMSEA=0,072; 

P[rmsea≤0,05]=0,246). Adicionalmente, conforme se pode verificar no quadro 37, o 

modelo apresentou uma qualidade de ajustamento superior à do modelo original na 

amostra sob estudo (
2
(3)=30,30), bem como um MECVI inferior (0,256).  

 

Quadro 37 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível de grupo na Delta Cafés (Portugal)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (6) = 11,145 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 1,858 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,989 

 

0,978 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 

 

PGFI 

0,396 

 

0,280 

< 0,6 – mau 

[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

0,072 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 14 traz os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade individual 

de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 14 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ a nível de grupo na Delta Cafés (Portugal) 

O quadro 38 encerra os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível de grupo, na Delta Cafés (Portugal). A 

fiabilidade compósita (FC) do fator ‘Aprendizagem em Grupo’ revelou-se elevada 

(0,863), pelo que a fiabilidade do constructo é adequada (FC≥0,7). A variância extraída 

média (VEM), um indicador da validade convergente dos fatores, revelou-se também 

adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,642.  

Quadro 38 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo na 

Delta Cafés (Portugal) 

Fator Item Questão Λ FC VEM 

Aprendizagem 
em Grupo 

AO16 
Na organização, as equipes/grupos se concentram 
tanto nas tarefas, quanto nas relações do trabalho em 
equipe. 

0,865 

0,863 0,642 

AO14 
Na organização, as equipes e grupos de trabalho têm 

liberdade para discutir suas metas, conforme as suas 
necessidades 

0,791 

AO15 
Na organização, as pessoas nas equipes ou grupos de 
trabalho se tratam como iguais, independentemente 
da posição, a cultura ou outras diferenças individuais. 

0,713 

AO17 
Na organização, as equipes/grupos avaliam sua 

conduta com base nos resultados das discussões em 
grupo ou de dados coletados 

0,712 

AO18 
Na organização, as equipes/grupos são 
recompensadas por suas conquistas como 
equipe/grupo. 

0,612 

AO19 
Na organização, as equipes/grupos confiam que a 
empresa seguirá suas recomendações. 

0,580 
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Estão, por conseguinte, confirmadas a validade e a fiabilidade dos fatores que 

constituem o instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’, a nível de grupo, 

nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal). 

Após a validação do fator ‘Aprendizagem em Grupo’, foi calculado o respectivo score 

para posteriormente ser utilizado para a análise dos modelos de medida e estrutural. 

 

Análise multigrupo para aferir as diferenças do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo nas organizações 3corações 

(Brasil) e Delta Cafés (Portugal) 

Determinada a Análise Fatorial Confirmatória para o construto ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível de grupo, nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés 

(Portugal), far-se-á uma análise multigrupo, testando desta forma o ajustamento do 

modelo ‘equivalente’ (configural model).  

No cenário da investigação, pretende-se confirmar se as dimensões e respectivos itens 

da ‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível de grupo, se mantêm invariantes para as 

duas amostras em estudo (3corações e Delta Cafés). 

A invariância nos dois grupos de amostras em estudo foi avaliada por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais e variâncias/covariâncias dos fatores livres) 

com um modelo constrito, onde foram fixados os pesos fatoriais e as 

variâncias/covariâncias dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado, como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos mostrou um ajustamento 

significativamente igual, relativamente ao modelo com parâmetros livres 

(
2

dif(5)=7,305; p=0,199).  

Um teste Z à igualdade dos pesos fatoriais revelou não existirem diferenças 

significativas entre os pesos fatoriais nos 2 grupos. 
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No quadro 39, encontram-se representados os pesos fatoriais estandardizados (λ) dos 

itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas Z, para o instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo nas duas organizações em estudo. 

Quadro 39 – Pesos fatoriais estandardizados (λ) dos itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas 

Z, para o fator ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo  

Peso Fatorial 
λ – 

3corações 

λ – Delta 

Cafés 
Teste Z 

Diferença 

Significativa 

|Z|>1,96 

Aprendizagem em Grupo → AO14 0,727 0,791 0,741 Não 

Aprendizagem em Grupo → AO15 0,591 0,713 0,718 Não 

Aprendizagem em Grupo → AO16 0,795 0,865 0,541 Não 

Aprendizagem em Grupo → AO17 0,762 0,712 -1,133 Não 

Aprendizagem em Grupo → AO18 0,557 0,612 - - 

Aprendizagem em Grupo → AO19 0,586 0,580 -0,451 Não 

Fica assim demonstrada a invariância da ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de 

grupo para os dois grupos. 

 

Nível Organizacional  

O terceiro é o nível organizacional, constituído por quatro dimensões de Aprendizagem 

Organizacional: estímulo ao grupo na direção de uma visão coletiva (Empowerment); 

temas para aquisição e partilha da aprendizagem (Criação de Sistemas), conexão da 

organização com o seu meio envolvente (Conexão meio envolvente) e utilização 

estratégica da aprendizagem pela liderança (Liderança Estratégica). 

 

3corações (Brasil) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO) ao nível organizacional na 3corações, foi avaliada por intermédio 

de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 22, SPSS Inc, Chicago, 

IL), como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída 

média por parte de cada fator foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker 

(1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis 

(DM
2
) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e 

curtose (Ku) uni- e multivariada. Cinco observações apresentaram valores de DM
2
 que 
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sugeria-se tratar de outliers, no entanto, a melhoria da qualidade de ajustamento global 

do modelo sem essas observações não foi significativa, pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com a totalidade das observações. Nenhuma variável apresentou 

valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição normal (|Sk|<3 e 

|Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respectivos valores de 2
/gl, CFI, GFI, 

PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi 

avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens. O refinamento do 

modelo foi efetuado com procedência nos valores dos índices de modificação pelos 

multiplicadores de Lagrange (LM), produzidos pelo AMOS, considerando-se que 

trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0,001) eram indicadores de variação 

significativa da qualidade do modelo.  

Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível organizacional - 3corações 

(Brasil) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO) 

ao nível organizacional na 3corações, ajustado a uma amostra de 180 colaboradores 

revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (
2
(246)=602,338; 

2
/gl=2,449; 

CFI=0,846; GFI=0,785; PCFI=0,754; PGFI=0,644; RMSEA=0,090; 

P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=4,066). Depois de se terem correlacionados alguns dos 

seus erros, conforme se pode constatar na figura 15, foi possível melhorar a qualidade 

de ajustamento (
2
(238)=561,212; 

2
/gl=2,358; CFI=0,860; GFI=0,797; PCFI=0,742; 

PGFI=0,633; RMSEA=0,087; P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=3,940). Assim, conforme 

se pode verificar no quadro 40, o modelo mostrou uma qualidade de ajustamento 

superior à do modelo original na amostra sob estudo (
2
(8)=41,13) bem como um 

MECVI inferior (3,940).  
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Quadro 40 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível organizacional na 3corações (Brasil)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (238) = 561,212 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 2,358 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,860 

 

0,797 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,742 
 

0,633 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,087 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 15 contém os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 15 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível organizacional na 3corações (Brasil) 

 

O quadro 41 expressa os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível organizacional, na 3corações (Brasil). A 

fiabilidade compósita dos fatores revelou-se elevada sendo de 0,785 para a ‘Criação de 

Sistemas’, 0,803 para ‘Empowerment’, 0,867 para ‘Ligar a Organização’ e 0,889 para o 

fator ‘Liderança Estratégica’, pelo que a fiabilidade do construto é adequada (FC≥0,7). 

A variância extraída média (VEM) revelou-se também adequada (VEM≥0,5), sendo de 
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de 0,496≈0,5 para a ‘Criação de Sistemas’, 0,527 para ‘Empowerment’, 0,651 para 

‘Ligar a Organização’ e 0,700 para o fator ‘Liderança Estratégica’.  

Quadro 41 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), FC e VEM da ‘Aprendizagem Organizacional’ 

ao nível organizacional na 3corações (Brasil) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Criação de 

Sistemas 

AO21 

Na organização, as dinâmicas de grupo concentram-se tanto na 

tarefa de grupo, bem como na relação de trabalho entre os seus 

membros. 

0,688 

0,785 0,496 

AO23 

Na organização, as equipes/grupos percebem as ideias geradas 

como resultado das suas discussões grupais e/ou pelas informações 

coletadas por eles. 

0,687 

AO25 
Na organização, as equipes/grupos têm a liberdade para ajustar 

seus objetivos, conforme necessário. 
0,611 

AO20 
Na organização, os membros das equipes/grupos são tratados como 

iguais, independentemente do cargo,  cultura ou outras diferenças. 
0,595 

AO22 
Na organização, as equipes/grupos estão confiantes de que a 

organização irá atuar segundo as suas recomendações. 
0,562 

AO24 
Na organização, as equipes/grupos são recompensadas por suas 

conquistas como grupo. 
0,540 

Empower

ment 

AO28 

Na organização, as dinâmicas de grupo concentram-se tanto na 

tarefa de grupo, bem como na relação de trabalho entre os seus 

membros. 

0,749 

0,803 0,527 

AO26 

Na organização, as equipes/grupos percebem as idéias geradas 

como resultado das suas discussões grupais e/ou pelas informações 

coletadas por eles. 

0,709 

AO29 
Na organização, as equipes/grupos têm a liberdade para ajustar 

seus objetivos, conforme necessário. 
0,677 

AO31 
Na organização, os membros das equipes/grupos são tratados como 

iguais, independentemente do cargo, cultura ou outras diferenças. 
0,644 

AO30 
Na organização, as equipes/grupos estão confiantes de que a 

organização irá atuar segundo as suas recomendações. 
0,546 

AO27 
Na organização, as equipes/grupos são recompensadas por suas 

conquistas como grupo. 
0,47 

Ligar a 

Organizaç

ão 

AO33 

Na organização, as dinâmicas de grupo concentram-se tanto na 

tarefa de grupo, bem como na relação de trabalho entre os seus 

membros. 

0,852 

0,867 0,651 

AO34 

Na organização, as equipes/grupos percebem as ideias geradas 

como resultado das suas discussões grupais e/ou pelas informações 

coletadas por eles. 

0,74 

AO32 
Na organização, as equipes/grupos têm a liberdade para ajustar 

seus objetivos, conforme necessário. 
0,717 

AO35 
Na organização, os membros das equipes/grupos são tratados como 

iguais, independentemente do cargo, cultura ou outras diferenças. 
0,697 

AO36 
Na organização, as equipes/grupos estão confiantes de que a 

organização irá atuar segundo as suas recomendações. 
0,694 

AO37 
Na organização, as equipes/grupos são recompensadas por suas 

conquistas como grupo. 
0,62 

Liderança 

Estratégic

a 

A041 

Na organização, as dinâmicas de grupo concentram-se tanto na 

tarefa de grupo, bem como na relação de trabalho entre os seus 

membros. 

0,882 

0,889 0,700 

AO43 

Na organização, as equipes/grupos percebem as ideias geradas 

como resultado das suas discussões grupais e/ou pelas informações 

coletadas por eles. 

0,767 

AO38 
Na organização, as equipes/grupos têm a liberdade para ajustar 

seus objetivos, conforme necessário. 
0,765 

AO42 
Na organização, os membros das equipes/grupos são tratados como 

iguais, independentemente do cargo, cultura ou outras diferenças. 
0,759 

AO39 
Na organização, as equipes/grupos estão confiantes de que a 

organização irá atuar segundo as suas recomendações. 
0,684 

AO40 
Na organização, as equipes/grupos são recompensadas por suas 

conquistas como grupo. 
0,666 
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A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 42 inclui o quadrado das 

correlações entre os vários fatores e na diagonal a negrito os respetivos valores de 

VEM. 

Quadro 42 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível organizacional na organização 3corações 

(Brasil) 

 
Criação de  
Sistemas 

Empowerment 
Ligar a 

Organização 
Liderança 
Estratégica 

Criação de  
Sistemas 

0,496    

Empowerment 0,955 0,527   

Ligar a  
Organização 

0,768 0,735 0,651  

Liderança  
Estratégica 

0,839 0,804 0,803 0,700 

 

O quadrado da correlação entre os fatores é superior ao seu valor de VEM, pelo que a 

validade discriminante dos fatores foi avaliada pelo teste de diferença do χ
2
 entre o 

modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u).  

O Quadro 43 exprime os valores de diferença do χ
2
 entre o modelo com correlação entre 

fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) entre os vários fatores. 

Quadro 43 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o 

modelo não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível 

organizacional na organização 3corações (Brasil) 

   χ
2
r χ2u χ2dif 

Criação de 

Sistemas 
↔ Empowerment 2(239)=581,307 

2(238)=561,212 

2(1)=20,095 

Empowerment ↔ 
Ligar a 

Organização 
2(239)=577,796 2(1)=16,584 

Ligar a 

Organização 
↔ 

Liderança 

Estratégica 
2(239)=574,756 2(1)= 13,544 

Empowerment ↔ 
Liderança 

Estratégica 
2(239)=576,151 2(1)=14,939 

Criação de 

Sistemas 
↔ 

Liderança 

Estratégica 
2(239)= 586,698 2(1)=25,486 

Criação de 

Sistemas 
↔ 

Ligar a 

Organização 
2(239)=587,992 2(1)=26,780 
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Este teste revelou-se significativo para todas as relações, assumindo um nível de 

significância inferior a 0,05, pelo que se pode afirmar a existência de validade 

discriminante entre estes fatores. 

 

Delta Cafés (Portugal) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de aprendizagem 

organizacional (AO), a nível organizacional na Delta Cafés, foi avaliada por via dos 

mesmos procedimentos atrás realizados para a organização 3corações. Uma observação 

apresentou valores de DM
2
 que sugeria-se tratar de um outlier, no entanto, a melhoria 

da qualidade de ajustamento global do modelo sem essa observação não foi 

significativa, pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com a totalidade das 

observações. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações 

severas à distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010).  

 

Resultados - ‘Aprendizagem Organizacional’ - nível organizacional – Delta Cafés 

(Portugal) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de aprendizagem organizacional (AO) 

ao nível organizacional na Delta Cafés, ajustado a uma amostra de 167 colaboradores 

revelou uma qualidade de ajustamento aceitável (
2
(246)=494,813; 

2
/gl=2,011; 

CFI=0,901; GFI=0,795; PCFI=0,803; PGFI=0,652; RMSEA=0,078; 

P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=3,747). Depois de nos quatro fatores se terem 

correlacionado alguns dos seus erros, conforme se pode constatar na figura 16, foi 

possível melhorar ligeiramente a qualidade de ajustamento (
2
(238)=459,581; 


2
/gl=1,931; CFI=0,912; GFI=0,806; PCFI=0,787; PGFI=0,639; RMSEA=0,075; 

P[rmsea≤0,05]<0,001). Adicionalmente, conforme se pode verificar no quadro 44, o 

modelo apresentou uma qualidade de ajustamento superior à do modelo original na 

amostra sob estudo (
2
(8)=35,23), bem como um MECVI inferior (3,648).  
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Quadro 44 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2(238)=459,581 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 1,931 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,912 

 

0,806 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,787 
 

0,639 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,075 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

 

A Figura 16 envolve os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 16 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal) 

 

O quadro 45 exprime os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível organizacional, na Delta Cafés (Portugal). A 

fiabilidade compósita dos fatores revelou-se elevada, sendo de 0,876 para a ‘Criação de 

Sistemas’, 0,893 para ‘Empowerment’, 0,862 para ‘Ligar a Organização’ e 0,900 para o 

fator ‘Liderança Estratégica’, pelo que a fiabilidade do construto é adequada (FC≥0,7). 

A variância extraída média (VEM) revelou-se também adequada (VEM≥0,5), sendo de 
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de 0,672 para a ‘Criação de Sistemas’, 0,709 para ‘Empowerment’, 0,641 para ‘Ligar a 

Organização’ e 0,726 para o fator ‘Liderança Estratégica’.   

Quadro 45 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), FC e VEM da ‘Aprendizagem Organizacional’ 

ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Criação 
de 

Sistemas 

AO24 
A organização disponibiliza o que aprendeu com erros para 
todos os empregados 

0,786 

0,876 0,672 

AO25 
A organização, avalia o impacto de tempo e recursos gastos 
com treinamento. 

0,766 

AO23 
A organização usa sistemas para identificar diferenças entre o 
desempenho atual e esperado. 

0,751 

AO22 
A organização mantém um banco de dados atualizado com o 
perfil dos empregados 

0,736 

AO20 
A organização utiliza regularmente comunicação de mão dupla, 
isto é, tanto informa as pessoas como solicita informação delas 

0,691 

AO21 

A organização possibilita que as pessoas obtenham 

informações necessárias em qualquer hora, rapidamente e 
facilmente 

0,681 

Empower
ment 

AO26 
A organização reconhece as pessoas por suas iniciativas. 

0,858 

0,893 0,709 

AO28 
Na organização, as pessoas são convidadas a contribuir para 
formular a visão organizacional. 

0,794 

AO29 
A organização permite às pessoas o controle sobre os recursos 
que precisam para realizar seu trabalho. 

0,788 

AO30 
A organização apoia os empregados que assumem riscos 
calculados. 

0,779 

AO31 
A organização promove o alinhamento de visões de níveis 

hierárquicos e grupos de trabalho à visão geral da organização 
0,705 

AO27 
A organização permite que as pessoas escolham suas tarefas de 
trabalho. 

0,64 

Ligar a 

Organizaç
ão 

AO34 
A organização encoraja todos a trazer a visão dos clientes para 
o processo de tomada de decisão. 

0,798 

0,862 0,641 

AO33 
A organização encoraja as pessoas a pensarem sob uma 

perspetiva global. 
0,754 

AO36 
A organização trabalha em conjunto com a comunidade externa 
para o atendimento de necessidades mútuas. 

0,725 

AO37 
A organização estimula as pessoas a obter respostas de outras 
partes da organização quando precisam resolver problemas. 

0,699 

AO32 
A organização ajuda os funcionários a equilibrar trabalho e 

família. 
0,672 

AO35 
A organização considera o impacto das decisões sobre o moral 
dos funcionários. 

0,633 

Liderança 
Estratégic

a 

AO38 
Na organização, os líderes apoiam a busca de oportunidades de 
treinamento e aprendizagem. 

0,803 

0,900 0,726 

AO42 
Na organização, os líderes procuram continuamente 

oportunidades de aprendizagem. 
0,789 

AO40 
Na organização, os líderes delegam poder para outras pessoas 
para ajudar a alcançar a visão organizacional. 

0,781 

AO43 
Na organização, os líderes garantem a consistência entre as 
ações e os valores da organização. 

0,771 

AO39 

Na organização, os líderes compartilham informações 

atualizadas com os empregados sobre concorrentes, tendências 
do mercado e direção organizacional. 

0,758 

AO41 
Na organização, os líderes orientam e treinam seus 
subordinados. 

0,743 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 46 apresenta o quadrado das 
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correlações entre os vários fatores e na diagonal, a negrito, os respetivos valores de 

VEM. 

Quadro 46 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal) 

 
Criação de  
Sistemas 

Empowerment 
Ligar a 

Organização 
Liderança 
Estratégica 

Criação de  
Sistemas 

0,672    

Empowerment 0,814 0,709   

Ligar a  
Organização 

0,669 0,779 0,641  

Liderança  
Estratégica 

0,750 0,812 0,828 0,726 

 O quadrado da correlação entre os fatores é superior ao seu valor de VEM, pelo que a 

validade discriminante dos fatores foi avaliada pelo teste de diferença do χ
2
 entre o 

modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u).  

O Quadro 47 expressa os valores de diferença do χ
2
 entre o modelo com correlação 

entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) entre os vários fatores. 

 

Quadro 47 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o 

modelo não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível 

organizacional na Delta Cafés (Portugal) 

   χ
2
r χ2u χ2dif 

Criação de 

Sistemas 
↔ Empowerment 2(239)=486,419 

2(238)=459,581 

2(1)=26,838 

Empowerment ↔ 
Ligar a 

Organização 


2
(239)=475,825 

2
(1)=16,244 

Ligar a 

Organização 
↔ 

Liderança 

Estratégica 
2(239)=478,783 2(1)=19,202 

Empowerment ↔ 
Liderança 

Estratégica 
2(239)=472,268 2(1)=12,687 

Criação de 

Sistemas 
↔ 

Liderança 

Estratégica 
2(239)=496,665 2(1)=37,084 

Criação de 

Sistemas 
↔ 

Ligar a 

Organização 
2(239)=503,333 2(1)=43,752 
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Este teste revelou-se significativo para todas as relações, assumindo um nível de 

significância de 0,01, pelo que se pode afirmar a existência de validade discriminante 

entre estes fatores. 

Estão, pois, confirmadas a validade e a fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘Aprendizagem Organizacional’ a nível organizacional, nas 

organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal). 

Após a validação dos fatores referidos, foram calculados os respetcivos scores (‘Criação 

de Sistemas’, ‘Empowerment’, ‘Ligar a Organização’ e ‘Liderança Estratégica’). Estes, 

por sua vez, serão posteriormente utilizados para a análise dos modelos de medida e 

estrutural. 

 

Análise multigrupo para aferir as diferenças do instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível de grupo, nas organizações 3corações 

(Brasil) e Delta Cafés (Portugal) 

Determinada a Análise Fatorial Confirmatória para o construto ‘Aprendizagem 

Organizacional’ a nível organizacional, nas organizações 3corações (Brasil) e Delta 

Cafés (Portugal), far-se-á uma análise multigrupo, testando desta forma o ajustamento 

do modelo ‘equivalente’ (configural model).  

A realidade desta pesquisa pretende confirmar se as dimensões e respetivos itens da 

‘Aprendizagem Organizacional’ a nível organizacional, se mantêm invariantes para as 

duas amostras em estudo (3corações e Delta Cafés). 

A invariância nos dois grupos de amostras em estudo foi avaliada por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais e variâncias/covariâncias dos fatores livres) 

com um modelo constrito, onde foram fixados os pesos fatoriais e as 

variâncias/covariâncias dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado, como descrito em Marôco (2010). 
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O modelo constrito com pesos fatoriais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente igual, relativamente ao modelo com parâmetros livres 

(
2

dif(20)=28,093; p=0,107).  

Um teste Z à igualdade dos pesos fatoriais revelou não existirem diferenças 

significativas entre os pesos fatoriais nos 2 grupos. 

5.3.1.3 Fiabilidade e Validade do Instrumento de Medida ‘Cultura Organizacional’ 

A cultura organizacional é constituída por quatro dimensões: implicação, consistência, 

adaptabilidade e missão. 

A redução da escala foi obtida pela média aritmética da variáveis observáveis 

relacionadas aos construtos: implicação – empoderamento, trabalho em equipe, 

desenvolvimento de capacidades; consistência – valores centrais, acordo, coordenação e 

integração; adaptabilidade – orientação a mudança, orientação ao cliente, aprendizagem 

organizacional; missão – direção e propósitos estratégicos, metas e objetivos, e visão. 

 

3corações (Brasil) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever a cultura organizacional (CO) na 

3corações foi avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o 

software AMOS (v. 22, SPSS Inc, Chicago, IL), como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média por fator foram avaliadas como 

descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (DM
2
) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nove observações 

apresentaram valores de DM
2
 que sugeriam-se tratar de outliers, no entanto, a melhoria 

da qualidade de ajustamento global do modelo sem essas observações não foi 

significativa, pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com a totalidade das 

observações. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações 

severas à distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A 

qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e 

respectivos valores de 2
/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e 
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MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela 

fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado com origem nos 

valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM), produzidos 

pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0,001) 

eram indicadores de variação significativa da qualidade do modelo.  

Resultados - ‘Cultura Organizacional’ -  3corações (Brasil) 

O modelo inicial que visa a descrever cultura organizacional (CO), ajustado a uma 

amostra de 180 colaboradores revelou uma má qualidade de ajustamento (
2
(2)=15,184; 


2
/gl=7,516; CFI=0,975; GFI=0,961; PCFI=0,325; PGFI=0,197; RMSEA=0,096; 

P[rmsea≤0,05]<0,003; MECVI=0,177), principalmente na relação Qui quadrado graus 

de liberdade. O modelo foi então alterado, utilizando-se da sugestão de modificação e a 

literatura, inserindo uma correlação no erro da medida entre adaptabilidade e missão. 

Como resultado, o modelo alterado apresentou um ajustamento superior (
2
(1)=4,717; 


2
/gl=4,717; CFI=0,993; GFI=0,987; PCFI=0,165; PGFI=0,099; RMSEA=0,144; 

P[rmsea≤0,05]<0,069; MECVI=0,130), como observado pelo menor valor de MECVI. 

Salienta-se que, apesar de o índice de RMSEA indicar ajustamento superior a 0,10, o p-

value relacionado é superior a 0,05, comprovando estatisticamente que no intervalo de 

confiança de 95% o ajustamento é bom. 

Quadro 48 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Cultura Organizacional’ 

na 3corações (Brasil)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 


2
 

2
(1)=4,717 

Quanto menor melhor 

p>0,05 


2
 / gl 4,717 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 
GFI 

0,993 

 
0,987 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,165 
 

0,099 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,144 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 
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A Figura 17 contém os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 

 

Figura 17 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Cultura Organizacional’ na 3corações (Brasil) 

 

A fiabilidade compósita dos fatores revelou-se elevada, sendo de 0,95 (FC≥0,7). A 

variância extraída média (VEM) revelou-se também adequada (VEM≥0,82)  

 

Delta Cafés (Portugal) 

A validade fatorial do modelo que a visa descrever a cultura organizacional (CO) na  

Delta Cafés foi avaliada pelos mesmos procedimentos atrás realizados para a 

organização 3corações. Três observações apresentaram valores de DM
2
 que sugeriam 

tratar-se de um outlier, no entanto, a melhoria da qualidade de ajustamento global do 

modelo sem essa observação não foi significativa, pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com a totalidade das observações. Nenhuma variável apresentou 

valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição normal (|Sk|<3 e 

|Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010).  
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Resultados - ‘Cultura Organizacional’ - Delta Cafés (Portugal) 

O modelo inicial que visa a descrever cultura organizacional (CO), ajustado a uma 

amostra de 167 colaboradores, revelou uma boa qualidade de ajustamento (
2
(2)=5,032; 


2
/gl=2,516; CFI=0,994; GFI=0,961; PCFI=0,331; PGFI=0,197; RMSEA=0,096; 

P[rmsea≤0,05]=0,169; MECVI=0,130. 

Quadro 49 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Aprendizagem 

Organizacional’ ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2(2)= 5,032 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 2,516 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,994 

 

0,961 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 

 

PGFI 

0,331 

 

0,197 

< 0,6 – mau 

[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,096 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 18 aexprime os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 

 

Figura 18 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Compromentimento Organizacional’ ao nível organizacional na Delta Cafés (Portugal) 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

Wedja Costa  221 

A fiabilidade compósita dos fatores revelou-se elevada, sendo de 0,98 (FC≥0,7). A 

variância extraída média (VEM) revelou-se também adequada (VEM≥0,86)  

Este teste revelou-se significativo para todas as relações, assumindo um nível de 

significância de 0,01, pelo que se pode afirmar a existência de validade discriminante 

entre estes fatores. 

Estão assim confirmadas a validade e a fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘cultura organizacional’, ao nível organizacional, nas 

organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal). 

  

Análise multigrupo para aferir as diferenças do instrumento de medida ‘Cultura 

Organizacional’ nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal) 

Determinada a Análise Fatorial Confirmatória para o constructo ‘Cultura 

Organizacional’ nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal), far-se-á 

uma análise multigrupo, testando desta forma o ajustamento do modelo ‘equivalente’ 

(configural model).  

Na pesquisa ora relatada, pretende-se confirmar se as dimensões e respectivos itens da 

‘Cultura organizacional’ se mantêm invariantes para as duas amostras em estudo 

(3corações e Delta Cafés). 

A invariância nos dois grupos de amostras em estudo foi avaliada por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais e variâncias/covariâncias dos fatores livres) 

com um modelo constrito, onde foram fixados os pesos fatoriais e as 

variâncias/covariâncias dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado, como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos indicou um ajustamento 

significativamente igual relativamente ao modelo com parâmetros livres 

(
2

dif(1)=18,093; p=0,607).  
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Um teste Z à igualdade dos pesos fatoriais revelou não existirem diferenças 

significativas entre os pesos fatoriais nos 2 grupos. 

5.3.1.4 Fiabilidade e Validade do Instrumento de Medida ‘Intraempreendedorismo’ 

Para o instrumento de medida Intraempreendedorismo, recorreu-se ao construto das 

Condições Internas da Organização, com suporte numa adaptação da escala apresentada 

por Kuratko, Montagno e Hornsby (1990), o Corporate Entrepreneurial Assessment 

Instrument (CEAI). O instrumento que se utilizou consiste em 5 fatores de 2ª ordem 

num total de 47 itens, sendo um dos fatores relacionado com o suporte à 

Administração/Coordenação (SuporteAdmin / ManagementSupport) constituído por 19 

itens, segundo constituído por 9 itens relacionados com a Autonomia (Autonomia / 

Autonomy), terceiro associado às recompensas constituído por 6 itens (Recompensas / 

Rewards), quarto relativo à disponibilidade de tempo com 6 itens 

(DisponibilidadeTempo / TimeAvailability) e, por último, com 7 itens, um fator 

relacionado com procedimentos organizacionais (ProcedimentosOrg / OrgProcedures). 

Para cada uma das duas organizações, far-se-á a análise do Intraempreendedorismo em 

separado e aferir-se-ão a viabilidade a fiabilidade deste instrumento de medida.  

Determinadas as Análises Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em 

separado, chegando assim a modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma 

análise multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas organizações, 

testando desta forma o ajustamento do modelo multigrupo (configural model).  

Pretende-se, com efeito, responder se os itens pertencentes ao instrumento de medida 

‘IntraEmpreendedorismo’ têm um comportamento invariante para os casos da 3corações 

(Brasil) e Delta Cafés (Portugal). 

 

3corações (Brasil) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis Intraempreendedorismo na 

3corações foi avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória, com o 

software AMOS (v. 22, SPSS Inc, Chicago, IL), como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média por fator foram avaliadas como 
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descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (DM
2
) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Três observações 

apresentaram valores de DM
2
 que sugeriam-se tratar de outliers, no entanto, a melhoria 

da qualidade de ajustamento global do modelo sem essas observações não foi 

significativa, pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com a totalidade das 

observações. Nenhuma variável apontou valores de Sk e Ku indicadores de violações 

severas à distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A 

qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e 

respectivos valores de 2
/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e 

MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela 

fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado com suporte nos 

valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos 

pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0,001) 

eram indicadores de variação significativa da qualidade do modelo.  

 

Resultados - ‘Intraempreendedorismo’ - 3corações (Brasil) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de Intraempreendedorismo na 

3corações, ajustado a uma amostra de 180 colaboradores, revelou uma qualidade de 

ajustamento sofrível depois, contudo, de se terem eliminado alguns dos itens dos fatores 

em estudo e correlacionado alguns dos seus erros, conforme se pode constatar na figura 

19, foi possível melhorar a qualidade de ajustamento (
2
(505)=950,327;

2
/gl=1,882; 

CFI=0,831; GFI=0,765; PCFI=0,748; PGFI=0,650; RMSEA=0,070; 

P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=6,559).  

  



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 224 

Quadro 50 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Intraempreendedorismo’ 

na 3corações (Brasil)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (505) = 950,327 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 1,882 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,831 

 

0,765 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,748 
 

0,650 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,070 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

 

A Figura 19 aponta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 19 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Intraempreendedorismo’ na 3corações (Brasil) 

  

O quadro 51 exprime os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Intraempreendedorismo’ na 3corações (Brasil). A fiabilidade compósita dos fatores 
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revelou-se elevada, sendo de 0,907 para o ‘Suporte da Administração/Coordenação’, 

0,813 para ‘Autonomia’, 0,833 para ‘Recompensas’, 0,729 para ‘Disponibilidade de 

tempo’ e 0,776 para o fator ‘Procedimentos da Organização’, pelo que a fiabilidade do 

construto é adequada (FC≥0,7). A variância extraída média (VEM) revelou-se também 

adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,497≈0,5 para o ‘Suporte da 

Administração/Coordenação’, 0,546 para ‘Autonomia’, 0,629 para ‘Recompensas’, 

0,602 para ‘Disponibilidade de tempo’ e 0,593 para o fator ‘Procedimentos da 

Organização’.  
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Quadro 51 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), FC e VEM da ‘Intraempreendedorismo’ na 

3corações (Brasil) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Suporte da 

Adminis-

tração 

/Coorde-

nação 

INTRAB6 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,807 

0,907 0,497 

INTRAB9 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,750 

INTRAB4 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,692 

INTRAB5 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,650 

INTRAB19 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,646 

INTRAB13 
As pessoas são frequentemente encorajadas a ter que calcular riscos 

que estão intrínsecos às novas ideias. 
0,623 

INTRAB3 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,619 

INTRAB12 
Existem várias opções dentro da organização para os indivíduos 

obterem apoio financeiro para os seus projetos e ideias inovadoras. 
0,611 

INTRAB2 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,593 

INTRAB17 
Um colaborador que tenha uma nova ideia é-lhe dado 

frequentemente tempo livre para a desenvolver. 
0,593 

INTRAB14 

Os que correm riscos individuais são muitas vezes reconhecidos pela 

sua vontade de vencer projetos novos mesmo sendo ou não bem- 

sucedidos. 

0,582 

INTRAB10 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,555 

INTRAB1 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,549 

INTRAB11 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,538 

INTRAB18 

Há desejo considerável entre as pessoas na organização para a 

geração de novas ideias sem ter em conta o cruzamento com  as áreas 

departamentais ou funcionais. 

0,508 

INTRAB8 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,495 

Autonomia 

INTRAC7 Quase sempre decido o que faço no meu trabalho. 0,753 

0,813 0,546 

INTRAC8 Tenho muita autonomia no meu  trabalho. 0,744 

INTRAC5 Tenho liberdade para decidir o que faço no meu trabalho. 0,734 

INTRAC6 
Basicamente é da minha responsabilidade decidir como o meu 

trabalho deve ser feito. 
0,686 

INTRAC4 
Esta organização dá-me oportunidade para fazer algo que utilize as 

minhas habilidades. 
0,498 

INTRAC3 
Esta organização permite-me ser criativo/a e deixa-me aplicar os 

meus próprios métodos  no trabalho. 
0,445 

Recom-

pensas 

INTRAD5 
O meu administrador/coordenador falaria com  o seu superior 

hierárquico se o meu trabalho for excelente. 
0,815 

0,833 0,629 

INTRAD4 
O meu administrador/coordenador dá-me um reconhecimento 

especial se o meu desempenho for especialmente bom. 
0,767 

INTRAD2 As recompensas que recebo dependem do meu trabalho. 0,673 

INTRAD3 
O meu administrador/coordenador incute-me responsabilidades se 

obtiver bom desempenho no meu trabalho. 
0,638 

INTRAD1 
O meu administrador/coordenador ajuda-me a efetuar o meu trabalho 

eliminando-me os obstáculos e bloqueios. 
0,629 
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Fator Item Questão λ FC VEM 

Disponi-

bilidade de 

tempo 

INTRAE2 Parece-me ter sempre bastante tempo para fazer tudo. 0,794 

0,729 0,602 INTRAE3 Eu tenho a quantidade certa de tempo e trabalho para fazer tudo bem. 0,752 

INTRAE6 
Os meus colegas e eu encontramos sempre tempo para resolver os 

problemas de longo prazo. 
0,499 

Procedi-

mentos da 

Organiza-

ção 

INTRAF7 
Eu sei claramente qual é o nível de desempenho que é esperado de 

mim em termos de quantidade, qualidade e tempo de resultado. 
0,810 

0,776 0,593 

INTRAF6 
A descrição do meu trabalho especifica claramente os padrões de 

desempenho em que este é avaliado. 
0,720 

INTRAF3 No meu trabalho não tenho dúvidas acerca do que esperam de mim. 0,648 

INTRAF1 
Nos últimos 3 meses, tenho-me sempre guiado por procedimentos e 

regras standard para efetuar o meu trabalho. 
0,532 

 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 52 traz o quadrado das correlações 

entre os vários fatores e na diagonal, em negrito, os respectivos valores de VEM. 

 

Quadro 52 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 

instrumento de medida ‘Intraempreendedorismo’ na organização 3corações (Brasil) 

 

Suporte da 
Adminis-

tração 
/Coorde-

nação 

Autonomia Recompensas 
Disponi-

bilidade de 
tempo 

Procedi-

mentos da 
Organiza-

ção 

Suporte da 
Administração 
/Coordenação 

0,497    
 

Autonomia 0,145 0,546   
 

Recompensas 0,524 0,103 0,629  
 

Disponibilidade 
de tempo 

0,116 0,077 0,053 0,602 
 

Procedimentos da 
Organização 

0,384 0,173 0,349 0,162 0,593 

 

Com exceção do ‘Suporte da Administração /Coordenação’ com ‘Recompensas’, o 

quadrado da correlação entre os fatores é inferior ao seu valor de VEM, pelo que existe 

validade discriminante. Para a exceção anteriormente reportada, a validade 
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discriminante dos fatores foi avaliada pelo teste de diferença do χ
2
 entre o modelo com 

correlação entre fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u).  

O Quadro 53 exprime os valores de diferença do χ
2
 entre o modelo com correlação entre 

fatores fixa em 1 (χ
2

r) e o modelo não restrito (χ
2

u) entre estes dois fatores. 

 

Quadro 53 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre os dois fatores fixa em 1 

(χ2r) e o modelo não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Intraempreendedorismo’ na organização 
3corações (Brasil) 

   χ
2
r χ2u χ2dif 

Suporte da 
Administração 
/Coordenação 

↔ Recompensas 2(506)=987,797 2(505)=950,327 2(1)=37,470 

 

Este teste revelou-se significativo para esta relação, assumindo um nível de 

significância inferior a 0,05, pelo que se pode afirmar a existência de validade 

discriminante entre si. 

 

Delta Cafés Cafés (Portugal) 

A validade fatorial do modelo que visa a descrever os níveis de Intraempreendedorismo 

na Delta Cafés foi avaliada apelos dos mesmos procedimentos atrás realizados para a 

organização 3corações. Três observações apresentaram valores de DM
2
 que sugeriam se 

tratar de outliers, no entanto, a melhoria da qualidade de ajustamento global do modelo 

sem essas observações não foi significativa, pelo que a análise fatorial confirmatória foi 

feita com a totalidade das observações. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e 

Ku indicadores de violações severas à distribuição normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 

2005; Marôco, 2010).  

 

Resultados - ‘Intraempreendedorismo’ – Delta Cafés (Portugal) 

O modelo inicial que visa a descrever os níveis de Intraempreendedorismo ao nível 

organizacional na Delta Cafés, ajustado a uma amostra de 167 colaboradores, revelou 
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uma qualidade de ajustamento sofrível, no entanto, depois de se terem eliminado alguns 

dos itens dos fatores em estudo e correlacionado alguns dos seus erros, conforme se 

pode constatar na figura 54, foi possível melhorar a sua qualidade de ajustamento 

(
2
(505)=950,327;

2
/gl=1,882; CFI=0,831; GFI=0,765; PCFI=0,748; PGFI=0,650; 

RMSEA=0,070; P[rmsea≤0,05]<0,001; MECVI=6,559).  

 

Quadro 54 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Intraempreendedorismo’ 

na Delta Cafés (Portugal)  

Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

2 2 (505) = 810,103 
Quanto menor melhor 

p>0,05 

2 / gl 1,604 

> 5 – mau 

]2;5] – aceitável 

]1;2] – bom 

~ 1 – muito bom 

CFI 

 

GFI 

0,912 

 

0,776 

< 0,8 – mau 

[0,8;0,9[ – sofrível 

[0,9;0,95[ – bom 

≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0,821 
 

0,658 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 

≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 
0,060 

> 0,10 – inaceitável 

]0,05;0,10] – bom 

≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 20 increve os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 20 – Pesos fatoriais estandardizados e fiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento 

de medida ‘Intraempreendedorismo’ na Delta Cafés (Portugal) 

 

O quadro 55 expressa os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do instrumento de medida 

‘Intraempreendedorismo’ na Delta Cafés (Portugal). A fiabilidade compósita dos fatores 
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revelou-se elevada, sendo de 0,944 para o ‘Suporte da Administração/Coordenação’,  

0,921 para ‘Autonomia’, 0,876 para ‘Recompensas’, 0,803 para ‘Disponibilidade de 

tempo’ e 0,785 para o fator ‘Procedimentos da Organização’, pelo que a fiabilidade do 

construto é adequada (FC≥0,7). A variância extraída média (VEM) revelou-se também 

adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,641 para o ‘Suporte da Administração/Coordenação’, 

0,780 para ‘Autonomia’, 0,713 para ‘Recompensas’, 0,703 para ‘Disponibilidade de 

tempo’ e 0,607 para o fator ‘Procedimentos da Organização’.  

Quadro 55 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), FC e VEM da ‘Intraempreendedorismo’ na 

Delta Cafés (Portugal) 

Fator Item Questão λ FC VEM 

Suporte da 

Adminis-

tração 

/Coorde-

nação 

INTRAB12 
Existem várias opções dentro da organização para os indivíduos 

obterem apoio financeiro para os seus projetos e ideias inovadoras. 
0,808 

0,944 0,641 

INTRAB19 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,796 

INTRAB6 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,791 

INTRAB5 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,790 

INTRAB17 
Um colaborador que tenha uma nova ideia é-lhe dado 

freqüentemente tempo livre para a desenvolver. 
0,788 

INTRAB14 

Os que correm riscos individuais são muitas vezes reconhecidos pela 

sua vontade de vencer projetos novos mesmo sendo ou não bem- 

sucedidos. 

0,748 

INTRAB4 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,737 

INTRAB3 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,730 

INTRAB11 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,688 

INTRAB1 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,683 

INTRAB10 
A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    

melhorados. 
0,667 

INTRAB18 

Há desejo considerável entre as pessoas na organização para a 

geração de novas ideias sem ter em conta o cruzamento com  as áreas 

departamentais ou funcionais. 

0,664 

INTRAB8 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,653 

INTRAB13 
As pessoas são frequentemente encorajadas a ter que calcular riscos 

que estão intrínsecos às novas ideias. 
0,649 

INTRAB2 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,648 

INTRAB9 

As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 

serviços/departamentos da organização sobre ideias para novos 

projetos. 

0,568 

Autonomia 

INTRAC7 Quase sempre decido o que faço no meu trabalho. 0,871 

0,921 0,780 INTRAC5 Tenho liberdade para decidir o que faço no meu trabalho. 0,848 

INTRAC6 
Basicamente é da minha responsabilidade decidir como o meu 

trabalho deve ser feito. 
0,829 
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Fator Item Questão λ FC VEM 

INTRAC8 Tenho muita autonomia no meu  trabalho. 0,785 

INTRAC3 
Esta organização permite-me ser criativo/a e deixa-me aplicar os 

meus métodos  no trabalho. 
0,773 

INTRAC4 
Esta organização dá-me oportunidade para fazer algo que utilize as 

minhas habilidades. 
0,771 

Recom-

pensas 

INTRAD5 
O meu administrador/coordenador falaria com  o seu superior 

hierárquico se o meu trabalho for excelente. 
0,866 

0,876 0,713 

INTRAD4 
O meu administrador/coordenador dá-me um reconhecimento 

especial se o meu desempenho for especialmente bom. 
0,809 

INTRAD3 
O meu administrador/coordenador incute-me responsabilidades se 

obtiver bom desempenho no meu trabalho. 
0,803 

INTRAD2 As recompensas que recebo dependem do meu trabalho. 0,701 

INTRAD1 
O meu administrador/coordenador ajuda-me a efetuar o meu trabalho 

eliminando-me os obstáculos e bloqueios. 
0,634 

Disponi-

bilidade de 

tempo 

INTRAE2 Parece-me ter sempre bastante tempo para fazer tudo. 0,857 

0,803 0,703 INTRAE3 Eu tenho a quantidade certa de tempo e trabalho para fazer tudo bem. 0,773 

INTRAE6 
Os meus colegas e eu encontramos sempre tempo para resolver os 

problemas de longo prazo. 
0,636 

Procedi-

mentos da 

Organiza-

ção 

INTRAF6 
A descrição do meu trabalho especifica claramente os padrões de 

desempenho em que este é avaliado. 
0,787 

0,785 0,607 

INTRAF7 
Eu sei claramente qual é o nível de desempenho que é esperado de 

mim em termos de quantidade, qualidade e tempo de resultado. 
0,760 

INTRAF3 No meu trabalho não tenho dúvidas acerca do que esperam de mim. 0,685 

INTRAF1 
Nos últimos 3 meses, tenho-me sempre guiado por procedimentos e 

regras standard para efetuar o meu trabalho. 
0,516 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 56 inclui o quadrado das 

correlações entre os vários fatores e na diagonal em negrito, os respetivos valores de 

VEM. O quadrado da correlação entre os fatores é inferior ao seu valor de VEM pelo 

que existe validade discriminante entre todos os fatores. 

Quadro 56 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 
instrumento de medida ‘Intraempreendedorismo’ na Delta Cafés (Portugal) 

 

Suporte da 

Adminis-
tração 

/Coorde-
nação 

Autonomia Recompensas 
Disponi-

bilidade de 
tempo 

Procedi-
mentos da 
Organiza-

ção 

Suporte da 
Administração 
/Coordenação 

0,641    
 

Autonomia 0,312 0,780   
 

Recompensas 0,356 0,158 0,713  
 

Disponibilidade 
de tempo 

0,305 0,086 0,137 0,703 
 

Procedimentos da 
Organização 

0,320 0,134 0,312 0,126 0,607 
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Estão, portanto, confirmadas a validade e a fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘IntraEmpreendedorismo’ nas organizações 3corações (Brasil) e 

Delta Cafés (Portugal). 

Após a validação dos fatores referidos foram calculados os respetivos scores (‘Suporte 

da Administração/Coordenação’, ‘Autonomia’, ‘Recompensas’, ‘Disponibilidade de 

tempo’ e ‘Procedimentos da Organização’). Estes, por sua vez, serão posteriormente 

utilizados para a análise dos modelos de medida e estrutural. 

  

Análise multigrupo para aferir as diferenças do instrumento de medida 

‘Intraempreendedorismo’ nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés 

(Portugal). 

Determinada a Análise Fatorial Confirmatória para o constructo 

‘Intraempreendedorismo’ nas organizações 3corações (Brasil) e Delta Cafés (Portugal), 

far-se-á uma análise multigrupo, testando desta forma o ajustamento do modelo 

‘equivalente’ (configural model).  

Esta investigação intenta confirmar se as dimensões e respectivos itens da 

‘Intraempreendedorismo’ se mantêm invariantes para as duas amostras em estudo 

(3corações e Delta Cafés). 

A invariância nos dois grupos de amostras em estudo foi avaliada por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais e variâncias/covariâncias dos fatores livres) 

com um modelo constrito, onde foram fixados os pesos fatoriais e as 

variâncias/covariâncias dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado, como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos mostrou um ajustamento 

significativamente pior, relativamente ao modelo com parâmetros livres 

(
2

dif(29)=46,288; p=0,022).  

Um teste Z à igualdade dos pesos fatoriais revelou existirem diferenças significativas 

entre os pesos fatoriais nos 2 grupos. 
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No quadro 57, encontram-se representados os pesos fatoriais estandardizados (λ) dos 

itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas Z, para o instrumento de medida 

‘Aprendizagem Organizacional’, ao nível individual, nas duas organizações em estudo. 

Quadro 57 – Pesos fatoriais estandardizados (λ) dos itens do modelo com parâmetros livres e estatísticas 

Z, para o fator ‘Aprendizagem Organizacional’ ao nível individual  

Peso Fatorial 
λ – 

3corações 

λ – Delta 

Cafés 
Teste Z 

Diferença 

Significativa 

|Z|>1,96 

Suporte à Gestão→INTRAB1 0,549 0,683 1,568 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB2 0,593 0,648 - - 

Suporte à Gestão→INTRAB3 0,619 0,730 0,901 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB4 0,692 0,737 -0,245 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB5 0,650 0,790 -0,470 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB6 0,807 0,791 -1,410 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB8 0,495 0,653 0,065 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB9 0,750 0,568 -2,244 Sim 

Suporte à Gestão→INTRAB10 0,555 0,667 0,589 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB11 0,538 0,688 0,290 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB12 0,611 0,808 0,733 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB13 0,623 0,649 -0,614 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB14 0,582 0,748 0,270 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB17 0,593 0,788 0,759 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB18 0,508 0,664 0,896 Não 

Suporte à Gestão→INTRAB19 0,646 0,796 -0,101 Não 

Autonomia→INTRAC3 0,445 0,773 2,442 Sim 

Autonomia→INTRAC4 0,498 0,771 2,153 Sim 

Autonomia→INTRAC5 0,734 0,848 0,177 Não 

Autonomia→INTRAC6 0,686 0,829 0,311 Não 

Autonomia→INTRAC7 0,753 0,871 0,706 Não 

Autonomia→INTRAC8 0,744 0,785 - - 

Recompensas→INTRAD1 0,629 0,634 -0,092 Não 

Recompensas→INTRAD2 0,673 0,701 - - 

Recompensas→INTRAD3 0,638 0,803 1,924 Não 

Recompensas→INTRAD4 0,767 0,809 0,746 Não 

Recompensas→INTRAD5 0,815 0,866 0,619 Não 

Disponibilidade de tempo→INTRAE2 0,794 0,857 0,497 Não 

Disponibilidade de tempo→INTRAE3 0,752 0,773 - - 

Disponibilidade de tempo→INTRAE6 0,499 0,636 0,728 Não 

Procedimentos da Organização→INTRAF1 0,532 0,516 - - 

Procedimentos da Organização→INTRAF3 0,648 0,685 -0,217 Não 

Procedimentos da Organização→INTRAF6 0,720 0,787 0,410 Não 

Procedimentos da Organização→INTRAF7 0,810 0,760 -0,318 Não 

Fica assim demonstrada a variância de ‘Intraempreendedorismo’ ao nível dos itens nos 

dois grupos, manifestando-se esta no item INTRAB9 (‘O administrador/coordenador é 

conhecido pela sua experiência com o processo inovador.’) do construto “Suporte à 

Gestão/Administração”, que converge mais na 3Corações e nos itens INTRAC3 (‘Esta 

organização permite-me ser criativo/a e deixa-me aplicar os meus métodos  no 
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trabalho.’) e INTRAC4 (‘Esta organização dá-me oportunidade para fazer algo que 

utilize as minhas habilidades.’) do construto “Autonomia” que convergem mais na 

Delta Cafés. 

5.3.2 Análise de Equações Estruturais 

A Cultura Organizacional influencia a Aprendizagem Organizacional 

Após a validação dos construtos com base em Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC), 

ajustando-se os modelos com origem na eliminação de variáveis que não apresentaram 

confiabilidade individual (R
2
<0,25), de acordo com Hair et al. (2009). Inicialmente, 

optou-se por manter as relações que não se mostraram estatisticamente 

significantes nessa amostra para os dois grupos, para evidenciar a natureza teórica 

(Hancock, 2010) do modelo e permitir a comparabilidade do efeito de moderação.  

As figuras 21 e 22 exprimem os modelos estruturais, com pesos fatoriais e 

confiabilidade individual do itens, e coeficientes estruturais para as amostras do Brasil e 

de Portugal, respectivamente. 

 

 

Figura 21 – Modelo estrutural e de mensuração ajustado (Brasil) 
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Figura 22 – Modelo estrutural e de mensuração ajustado (Portugal) 

 

Os construtos da figura 21 indicam confiabilidade composta superior a 0,7, validade 

convergente com variâncias extraídas médias (VEM) superiores a 0,5 e validade 

discriminante, haja vista que todas as variáveis latentes possuem VEM superiores ao 

quadrado da correlação das variáveis (Garver & Mentzer, 1999; Marôco, 2010). A 

figura ainda discrimina para as duas amostras os valores referentes aos índices RMSEA, 

GFI, TLI, AGFI, χ2/gl, NFI, TLI, AIC e MECVI, que qualificam o ajustamento do 

modelo. O valor do RMSEA ficou adequado, abaixo do máximo aceitável de 0,08, da 

mesma forma que a relação Qui quadrado (χ
2
) graus de liberdade (gl) permaneceu 

inferior a 5, demonstrando a boa qualidade do ajuste. Evidenciou-se que ajuste do 

modelo para Brasil foi melhor, principalmente pelo valor de MECVI (1,703) ter sido 

menor do que o apresentado no modelo de Portugal (1,834).  

Confirmado o ajustamento dos dois modelos da Figura 21, avaliou-se, por meio do tes-

te do Qui quadrado, a invariância do modelo de medida entre os dois grupos, por 

comparação do modelo, sem constringir os pesos fatoriais, variâncias ou covariâncias 

dos fatores, ou seja, um modelo livre com um modelo no qual esses elementos foram 

fixados. De tal modo, o modelo constrito na amostra de Portugal apresentou um 

ajustamento significantemente diferente do Brasil, quando relacionado com os 

parâmetros livres (χ
2

dif (14)= 68,043; p<0,001), comprovando a variância do modelo. 

Complementarmente, o modelo com coeficientes estruturais fixados diferiu de forma 

significativa do modelo com coeficientes de medida livres (χ
2

dif (2)= 20,917; p<0,001). 



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 238 

Um teste Z à igualdade dos coeficientes estruturais, conforme Marôco (2010), 

demonstrou que os coeficientes relativos a trajetória Aprendizagem Organizacional e 

Intraempreendedorismo (“Intra←OA” – Z=3,023; p<0,001) e Cultura Organizacional e 

Aprendizagem Organizacional (“CO←OA”– Z=3,621; p<0001) diferiram 

significantemente entre os grupos. 

Tal constatação demonstra que existe diferença estatística na estrutura de influência 

entre os construtos Intraempreendedorismo, Cultura Organizacional e Aprendizagem 

Organizacional entre as duas empresas. Naquela onde as redes estão mais 

desenvolvidas, Delta Cafés (λ=0,99), a Aprendizagem Organizacional influencia o 

Intraempreendedorismo de forma mais intensa do que na 3corações (λ=0,91). Ao 

mesmo tempo, a Cultura Organizacional (λ=0,53) influencia de forma mais branda a 

Aprendizagem Organizacional nas empresas onde a estrutura de redes é mais 

desenvolvida. Nas duas empresas, contudo, a influência direta da Cultura 

Organizacional é insignificante na formação de Intraempreendedorismo na organização. 

Esses resultados apontam para a estrutura de mediação que trata as hipóteses do estudo. 

Nesse sentido, percebe-se que a hipótese na qual a cultura organizacional influencia 

aprendizagem organizacional (H01) foi confirmada pelos pesos fatoriais estatisticamente 

significantes evidenciados na empresa brasileira (λ= 0,963; p<0,05) e na portuguesa (λ= 

0,531; p<0,05). Os pesos fatoriais na empresa com rede mais desenvolvida têm menor 

impacto na aprendizagem organizacional, como era de se esperar, haja vista que, a 

medida que as redes se desenvolvem, a aprendizagem organizacional ganha contornos 

externos, ou seja, a troca de experiências e conhecimento intraempresariais modula a 

ação da Cultura Organizacional na atitude dos indivíduos. Quando analisada essa 

relação à luz da Teoria Geral dos Sistemas, entende-se a aprendizagem como um 

organismo vivo influenciado dentro da organização pela cultura desta; assim, um 

sistema aberto no qual o conhecimento proveniente de várias vias prestam-se a uma 

mesma finalidade (equifinalidade sistêmica), que nesse caso é o  desenvolvimento de 

redes de empresas (Bertalanffy, 1973). Esse alinhamento conceitual corrobora a ideia de 

o grau de desenvolvimento da rede moderar a influência da cultura organizacional na 

organização, provocando, inclusive, mudanças na cultura. 
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Já no caso da hipótese de a cultura organizacional influenciar o Intraempreendedorismo 

(H02) o resultado do modelo estrutural e de medida evidencia uma influência negativa 

nas duas empresas, porém isto não é significativo estatisticamente, quando considerado 

o efeito direto. Sendo assim, constata-se que, independentemente do desenvolvimento 

das redes, o impacto direto da cultura organizacional na aprendizagem organizacional  

(λdelta= -0,05; p=0,415; λ3corac= -0,02; p=0,522) é desprezível. Utilizando-se do AMOS, 

e aplicando a correção por bootstrap, para testar os efeitos (Fox, 1980) diretos e 

indiretos dos construtos, evidenciou-se que, apesar  do efeito direto da cultura 

organizacional sobre o intraempreendedorismo não apresentar significância, seu efeito 

indireto (p<0,0001) foi estatisticamente significante, aceitando-se, assim, a H02. Tal 

constatação, corrobora as características de plasticidade e flexibilidade presentes quando 

se fala de organização que aprende, pois secciona características do sistema em 

subsistema, viabilizando a equifinalidade sistêmica, no fomento ao desenvolvimento das 

redes de empresas (Baduerahanian & Abetti, 1995; Guth & Ginsberg, 1990; Heilbrunn, 

2008; Kanter & Richardson, 1991; Kelly, Peters, & O’Connor, 2008; Krueger, 1993; 

Lages, 2011; Lumpkin & Dess, 1996; Scheepers, Hough, & Bloom, 2007; Stopford & 

Baden-Fuller, 1994; Thompson, 2009; Wang, 2008). 

Com esteio nessa relação, testou-se o efeito da aprendizagem organizacional sobre o 

intraempreendorismo (H03) aceitando-se, também, essa hipótese. O efeito do grau de 

desenvolvimento das redes moderou essa relação, como evidenciado anteriormente. No 

teste de efeito direto (p<0,0001) e indireto (p<0,0001), em ambas as amostras, a 

influência mostrou-se significante. Esse caminho aponta para relação do 

intraempreendedorismo como subsistema em suas recursividade de aprender, criar, 

considerando uma cultura organizacional, sugerindo o rearranjo de elementos para 

suprir a fase de entropia e favorecer o desenvolvimento de redes (Baduerahanian & 

Abetti, 1995; Guth & Ginsberg, 1990; Kanter & Richardson, 1991; Heilbrunn, 2008; 

Kelly, Peters, & O’Connor, 2008; Krueger, 1993; Lages, 2011; Lumpkin & Dess, 1996; 

Scheepers, Hough, & Bloom, 2007; Stopford & Baden-Fuller, 1994; Thompson, 2009; 

Wang, 2008). 

Quando expressa essa relação de efeito indireto da aprendizagem organizacional no 

caminho da cultura organizacional e o intraempreendedorismo suporta-se uma relação 
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de mediação do construto AO para a influência indireta da cultura organizacional (H04). 

Aceita-se, então, essa hipótese pelos testes de efeitos já apresentados e o modelo 

estrutural desenvolvido neste trabalho. A mediação enseja que os elementos dos 

diversos subsistemas estabelecem complementariedade entre os outros subsistemas, 

viabilizando novos rearranjos, abrindo-se a novas possibilidades de atualização.  Desta 

forma, está presente a recursividade própria da circularidade que assegura ao mesmo 

tempo a manutenção e a transcendência dos sistemas vivos (Cunha, 2006). 

5.3.3 Responsabilidade Social Empresarial 

Para a análise da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), foi adotada a abordagem 

já seguida por Abreu, Soares, Castro, Santos e Freitas (2011), na qual as variáveis 

relativas à RSE foram medidas da seguinte forma: se um gestor respondeu 

afirmativamente a uma das questões, foi-lhe atribuído um ponto, sendo posteriormente 

verificada a percentagem de respostas positivas. Assim foi possível determinar as 

questões onde se obtive maior percentagem de respostas afirmativas. No que diz 

respeito ao grupo das Políticas de atuação no lugar de trabalho, estas mereceram de uma 

forma gera maior percentagem de respostas afirmativas por parte dos inquiridos do 

Brasil sendo a questão que mereceu maior percentagem de respostas afirmativas foi a 

RSE4 (A sua empresa tem medidas apropriadas para fornecer proteção adequada aos 

funcionários sobre segurança, saúde e proteção social?), com 93,8% dos inquiridos no 

Brasil e 84,0% em Portugal a responderem afirmativamente. Já a questão RSE5 (A sua 

empresa oferece aos seus funcionários um bom equilíbrio entre trabalho e vida privada, 

por exemplo, considerando-se um horário de trabalho flexível ou permitindo que 

funcionários trabalhem casa?) é aquela que obteve menor percentagem de respostas 

positivas (43,8% no Brasil vs. 24,0% em Portugal).   

No que concerne às questões relacionadas com a Política Ambiental os inquiridos 

portugueses responderam de uma forma geral com maior percentagem de respostas 

afirmativas. Sendo a questão RSE11 (A sua empresa pode economizar dinheiro ao 

reduzir o seu impacto ambiental (reciclagem, redução de energia, prevenção da 

poluição)?) a que obteve uma maior percentagem de respostas afirmativas no Brasil 

(93,8%) e em Portugal as questões com maior percentagem de respostas afirmativas 
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(88,0%) recaíram em RSE6 (Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua empresa em 

termos de economia de energia?) e RSE7 (Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 

empresa em termos de redução de resíduos e reciclagem?). 

Relativamente ao grupo relacionado com a Política de Mercado, os inquiridos 

portugueses e brasileiros responderam sensivelmente com a mesma percentagem de 

respostas afirmativas, embora se tenham verificado algumas diferenças entre as várias 

questões. A questão onde foi obtida maior percentagem de respostas afirmativas no 

Brasil foi a questão RSE17 (A sua empresa paga pontualmente as contas de seus 

fornecedores?), com todos os inquiridos a responderem afirmativamente. Já em Portugal 

a questão RSE16 (A sua empresa proporciona informação clara e precisa na rotulagem 

de seus produtos e serviços, que inclua as obrigações pós-vendas?) foi a que obteve a 

maior percentagem de respostas afirmativas, com 92,0%.  

Quanto ao grupo da Política Social, os inquiridos da 3corações responderam de uma 

forma ligeiramente mais positiva do que os da Delta Cafés, tendo a questão RSE25 (A 

sua empresa presta apoio financeiro regular a projetos e atividades comunitárias 

(instituições de caridade ou patrocínios)?) obtido a totalidade de respostas afirmativas 

por parte dos colaboradores da empresa brasileira e sendo a mais valorizada junto dos 

inquiridos portugueses (92,0%). 

Por último, no que concerne ao grupo dos Valores da Empresa, três das questões 

obtiveram a totalidade da respostas afirmativa nos inquiridos brasileiros, sendo estas 

RSE26 (Tem claramente definidos os valores e as normas de conduta da sua empresa?), 

RSE29 (Seus empregados são conscientes dos valores e padrões de conduta da sua 

empresa?) e RSE30(Ensina aos seus funcionários a importância dos valores e padrões 

de conduta da sua empresa?).  Já as 2 questões com maior números de respostas 

afirmativas por parte dos inquiridos portugueses (92,0%) foram as questões RSE26 e 

RSE30, anteriormente referidas. 
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Quadro 58 – Comparação dos itens associados à RSE nas duas empresas  

  
  
  

TRÊS CORAÇÕES 

(BRASIL) 
DELTA (PORTUGAL) 

N % % grupo N % 
% 

grupo 

Políticas 
de 

atuação 
no lugar 

de 
trabalho 

RSE1 

Você incentiva seus funcionários a desenvolver 
habilidades reais e carreiras a longo prazo (por 
exemplo, um procedimento de avaliação da 
produtividade ou um plano de formação)? 

13 81,3 

76,3 

15 60,0 

58,4 

RSE2 

Existe um procedimento para garantir que 
sejam tomadas medidas adequadas contra 
todas as formas de discriminação no local de 
trabalho e na contratação (por exemplo, contra 
as mulheres, grupos étnicos, pessoas 
deficientes etc.)? 

12 75,0 14 56,0 

RSE3 
Você consulta os seus empregados as questões 
importantes? 

14 87,5 17 68,0 

RSE4 
A sua empresa tem medidas apropriadas para 
fornecer proteção adequada aos funcionários 
sobre segurança, saúde e proteção social? 

15 93,8 21 84,0 

RSE5 

A sua empresa oferece aos seus funcionários 
um bom equilíbrio entre trabalho e vida 
privada, por exemplo, considerando-se um 
horário de trabalho flexível ou permitindo que 
funcionários trabalhem casa? 

7 43,8 6 24,0 

Política 
Ambiental  

RSE6 Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 
empresa em termos de economia de energia? 

14 87,5 

63,9 

22 88,0 

67,1 

RSE7 
Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 
empresa em termos de redução de resíduos e 
reciclagem? 

12 75,0 22 88,0 

RSE8 

Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 
empresa em termos de prevenção da poluição 
(emissões para o ar ou a água, descargas de 
águas residuais, ruído etc)? 

7 43,8 15 60,0 

RSE9 
Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 
empresa em termos de proteção do meio 
ambiente? 

11 68,8 17 68,0 

RSE10 
Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua 
empresa em termos de opções de transporte 
sustentável? 

5 31,3 14 56,0 

RSE11 
A sua empresa pode economizar dinheiro ao 
reduzir o seu impacto ambiental (reciclagem, 
redução de energia, prevenção da poluição)? 

15 93,8 18 72,0 

RSE12 

Você considera os impactos ambientais 
potenciais no desenvolvimento de novos 
produtos e serviços (avaliação de geração de 
energia de reutilização, reciclagem ou a 
poluição)? 

10 62,5 17 68,0 

RSE13 

A sua empresa proporciona informações 
ambientais claras e precisas sobre seus 
produtos e atividades para os clientes, 
fornecedores, comunidade local etc.? 

10 62,5 13 52,0 

RSE14 

Você já pensou em como sua empresa pode 
usar a sustentabilidade dos seus produtos e 
serviços à frente da concorrência (a reciclagem 
do produto, eficiência energética etc.)? 

8 50,0 13 52,0 

Política de 
Mercado  

RSE15 

A sua empresa tem uma política para garantir a 
honestidade e qualidade em todos os 
contratos, negociações e publicidade (uma 
política de compra ou disposições de defesa do 
consumidor etc.)? 

15 93,8 80,2 20 80,0 79,3 
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TRÊS CORAÇÕES 

(BRASIL) 
DELTA (PORTUGAL) 

N % % grupo N % 
% 

grupo 

RSE16 
A sua empresa proporciona informação clara e 
precisa na rotulagem de seus produtos e 
serviços, que inclua as obrigações pós-vendas? 

13 81,3 23 92,0 

RSE17 A sua empresa paga pontualmente as contas de 
seus fornecedores? 

16 100,0 18 72,0 

RSE18 

A sua empresa tem um procedimento para 
garantir a consulta, interação e / ou diálogo 
produtivo com seus clientes, fornecedores e 
outras pessoas com quem você faz negócios? 

12 75,0 20 80,0 

RSE19 
A sua empresa admite e dá soluções para 
reclamações de clientes, fornecedores e 
parceiros? 

15 93,8 22 88,0 

RSE20 
A sua empresa trabalha com outras empresas 
ou organizações para abordar as questões 
levantadas pela responsabilidade corporativa? 

6 37,5 16 64,0 

Política 
Social  

RSE21 

A sua empresa oferece oportunidades de 
formação para pessoas da comunidade 
(aprendizado ou experiência de trabalho para 
jovens e pessoas com deficiência)? 

14 87,5 

80,0 

21 84,0 

75,2 

RSE22 

A sua empresa mantém um diálogo aberto com 
a comunidade sobre questões sensíveis, 
polêmicas ou negativas em que sua empresa 
está envolvida (a acumulação de resíduos fora 
de suas instalações, veículos obstruindo 
estradas ou caminhos)? 

9 56,3 14 56,0 

RSE23 
A sua empresa compra produtos no mercado 
local? 

13 81,3 16 64,0 

RSE24 

A sua empresa incentiva seus funcionários a 
participar de atividades comunitárias (dando o 
tempo e experiência de seus funcionários ou 
outro tipo de ajuda prática)? 

12 75,0 20 80,0 

RSE25 
A sua empresa presta apoio financeiro regular a 
projetos e atividades comunitárias (instituições 
de caridade ou patrocínios)? 

16 100,0 23 92,0 

Valores da 
Empresa  

RSE26 Tem claramente definidos os valores e as 
normas de conduta da sua empresa? 

16 100,0 

96,3 

23 92,0 

85,6 

RSE27 

Envolve seus clientes, parceiros de negócio, 
fornecedores e outras partes interessadas nos 
valores da sua empresa (em apresentações de 
vendas, materiais de marketing ou 
comunicações informais)? 

15 93,8 20 80,0 

RSE28 São seus clientes conscientes dos valores e 
padrões de conduta da sua empresa? 

14 87,5 20 80,0 

RSE29 Seus empregados são conscientes dos valores e 
padrões de conduta da sua empresa? 

16 100,0 21 84,0 

RSE30 Ensina aos seus funcionários a importância dos 
valores e padrões de conduta da sua empresa? 

16 100,0 23 92,0 
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Capítulo 6 – REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1 Conclusões da Análise Empírica da Investigação e 

Recomendações 

6.1.1 Conclusões 

A tese que ora se apresenta tem o escopo de investigar em duas empresas, de países 

diferentes, a existência no desenvolvimento das redes de empresa com aspectos da 

aprendizagem organizacional, da cultura organizacional, do intraempreendedorismo e 

da responsabilidade social empresarial nas empresas de café 3 Corações, do Brasil, e na 

Delta Cafés, de Portugal, investigando os fatores de desenvolvimento das redes de 

empresas nessa indústria com uma perspectiva cross-cultural. Afora da pesquisa 

doutrinária, investigações foram feitas, entrevistas foram realizadas, questionários 

aplicados, em uma fase qualitativa e outra quantitativa com o intuito de demonstrar a 

influência da responsabilidade social. 

A investigação permitiu responder como a aprendizagem organizacional, cultura 

organizacional, intraempreendedorismo e responsabilidade social empresarial impactam 

no desenvolvimento de redes empresariais. 

Embora a cooperação entre empresas exista desde tempos idos, foi na décade de 1980 

que proliferou. Iniciou-se, também, o estudo dos ambientes de colaboração detectados 

entre pequenas empresas, bem assim começou o estudo de colaboração interempresarial 

mínimo, significando a aliança formada por duas empresas, geralmente grandes. Porter 

e Kramer (2011) referem que, no início dos anos 1980, foi identificada em determinados 

setores elevada densidade de empresas em áreas geográficas limitadas, muito 

especializadas e dinâmicas, que originaram os atuais distritos industriais. Ante o 

aparente paradoxo dos elevados níveis de concorrência entre elas, com produtos 

semelhantes, destacam-se as fortes e estáveis relações de colaboração, notadamente 
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aquelas que complementavam na cadeia de valor e também entre os concorrentes 

diretos. Nessa perspectiva, a criação de parcerias permanentes constitui o conceito de 

redes de empresas (Balestrin & Verschoore, 2008). O nascimento e sobrevivência das 

redes e alianças é entendido com suporte em três aspectos: a cultura da confiança; 

aspectos culturais e de interesse de pessoas e de empresas; a cultura da competência 

(Casarotto & Pires, 1999). A necessária inter-relação de empresas com estratégias de 

colaboração e cooperação (Gamboa et al., 2001) resulta em se considerar fornecedores, 

clientes e concorrentes como parceiros potenciais e fontes de informação, e que o 

compartilhamento de informações é a chave de integração entre as empresas (Gonzalez, 

2007). Nas redes, os grupos participantes são independentes e existe uma multiplicidade 

de lideranças mas os benefícios mútuos tornam tangíveis os propósitos unificadores 

(Lipnack & Stamps, 1994). Nesta perspectiva, os autores citados referem-se a questão 

de formação de redes de empresas com características relacionadas à cultura 

organizacional com valores semelhantes que viabilizem a confiança, sinergia, em redes; 

que possuam mecanismos de aprendizagem organizacional contínuos no sentido de 

utilizar a sinergia e a confiança para um crescimento contínuo e troca de 

conhecimentos; que possuam e apliquem modelos de RSE e favoreçam o 

desenvolvimento do intraempreendedorismo. 

A relevância do objeto de análise da presente tese consiste em agregar variáveis como 

aspectos da aprendizagem organizacional, cultura organizacional, 

intraempreendedorismo e responsabilidade social empresarial, em uma perpectiva cross 

cultural, em um modelo explicativo de desenvolvimento de redes. Este tema, nesta 

extensão, é pouco estudado e ainda não suficientemente discutido. Falar sobre a o 

desenvolvimentos de redes em dois países de culturas diferentes com base na 

implicação de variáveis tão relevantes no escopo empresarial inova ao criar um modelo 

de análise acadêmico de análise para esse objeto. Neste estudo, pôde-se afirmar que o 

desenvolvimento das redes é influenciado por essas variáveis, conforme fundamento 

pelas análises qualitativa e quantitativa ora descritas. 

O trabalho foi realizado em 2 fases, uma qualitativa, a qual, com base nos dados 

coletados em entrevistas e as próprias observações autoriais, foi permitido se objetivar  
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o grau de desenvolvimento de redes das duas empresas, a portuguesa como mais 

desenvolvida, o que viabilizou os estudos quantitativos subsequentes. 

Ainda na perspectiva qualitativa, as 4 proposições que emergiram da revisão teórica 

foram sustentadas, demonstrando, primeiramente, a influência da Responsabilidade 

Social Empresarial no desenvolvimento das Redes de Empresas. A empresa portuguesa 

demonstrou maior preocupação com a RSE mediante as asserçõss dos seus gestores e 

colaboradores, o que pode ser explicado tanto por diferenças culturais como por uma 

legislação mais efetiva do que a brasileira. 

A segunda proposição assumiu que legalidade contratual, pontualidade da entrega e 

qualidade do produto têm impacto positivo no desenvolvimento de redes de empresas. 

As observações apontaram para se comprovar essa proposição e, mais uma vez, 

indicaram que esse fator era mais efetivo na Delta Cafés. E ainda nesse sentido, os 

sujeitos da pesquisa demonstraram que a relação entre desenvolvimento das redes e a 

aquisição de matéria-prima e insumos era evidente, apoiando a quarta proposição. 

A proposição 3, que trata da relação de confiança entre gestores e colaboradores para o 

fomento do desenvolvimento das redes empresariais, foi linearmente similar nas duas 

empresas, levando a crer que esse atributo perpassa o quanto uma empresa é 

desenvolvida. 

Esse fatores mais robustos na empresa Delta Cafés foram utilizados como proxy para 

grau de desenvolvimento das empresas, a fim de permitir a comparação multigrupos na 

modelagem de equações estruturais (MEE) realizada. Com origem na MEE, as 

hipóteses desenvolvidas na revisão de literatura foram todas confirmadas. 

Comprovou-se que na empresa onde as redes estão mais desenvolvidas, Delta Cafés, a 

Aprendizagem Organizacional influencia o Intraempreendedorismo de forma bem mais 

intensa do que na 3corações. Ao mesmo tempo, a Cultura Organizacional influencia de 

forma mais branda a Aprendizagem Organizacional nas empresas onde as estrutura de 

redes é mais desenvolvida. 

Para isso, a hipótese 1 foi confirmada, demonstrando que a Cultura Organizacional 

influencia a Aprendizagem Organizacional. Vale salientar, entretanto, que esse impacto 
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é reduzido à medida que as empresas desenvolvem suas redes. A cultura organizacional 

influencia de forma indireta o intraempreendedorismo, sendo mediada pela 

aprendizagem organizacional (hipótese 4). Sem essa mediação, a influência não se 

comprovou nesta pesquisa, motivo pelo qual, quantitativamente, a hipótese 2 resultou 

não suportada. 

A hipótese 3 também foi aceita, indicando a aprendizagem organizacional como 

influência direta para o intraempreendedorismo. Esse construto é o principal elo entre o 

desenvolvimento de redes de empresas, analisado em seus 4 níveis, com as ideias da 

Teoria Geral dos Sistemas. 

A Teoria Sistêmica é a “ponta da linha” que costura a malha das Redes Empresariais, 

unindo os construtos Aprendizagem Organizacional, Cultura Organizacional, Intenção 

Empreendedora, Intraempreendedorismo, Responsabilidade Social Empresarial. Essas 

interações aqui estudadas, didaticamente separadas, são subsistemas que se 

complementam para capitanear um rearranjo que se harmonize ou lidere inovações ante 

ameaças ou oportunidades impostas pelo meio, evidenciando característica inerente ao 

ambiente sistêmico em que a recursividade própria da circularidade, assegura ao mesmo 

tempo a manutenção e a transcendência dos sistemas vivos. 

Como resultado aos questionamentos do trabalho, conclui-se que a cultura 

organizacional, não obstante seu efeito indireto, no Intraempreendedorismo, não é 

determinante na intenção empreendedora. O construto mais importante dessa relação é a 

Aprendizagem Organizacional que, de maneira substancial, pode promover uma 

mudança da Cultura Organizacional pela da interação com outras empresas. 

Quando se tangibiliza a Aprendizagem Organizacional mediante um construto 

matemático, percebe-se que na empresa com maior nível de RSE, na percepção dos 

respondentes e sujeitos da pesquisa, o Intraempreendedorismo é fomentado, haja vista 

que o impacto dessa relação é nessas empresas de maior magnitude. 

A pesquisa manteve um questionamento em suspenso: será que o intraempreendedor, 

posteriormente, se tornará sócio da empresa matriz, por meio de sua inserção na rede de 

empresas? Nota-se que o intraempreendedorismo, em nenhuma das duas empresas, 
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alcançou maturidade suficiente para despertar a intenção dos sujeitos da pesquisa em 

desenvolver empreendimentos novos ou spin-offs que permitissem que se tornassem 

parceiros dentro de um conglomerado da rede da empresa-matriz.  

Além de permitir entender o imbricado novelo que facilita ou fomenta o 

desenvolvimento de redes de empresas, este trabalho abordou qualitativamente o 

impacto da cultura dos países nesse contexto. A nova luz sobre a complexa formação de 

redes buscou sustentação teórica nos clássicos estudos de Bertanlanffy (1973), sobre a 

Teoria Geral dos Sistemas, como grande contribuição para o campo da Administração 

,ao demonstrar a aplicabilidade desses conceitos em redes empresariais. 

O Quadro 59, ilustra o resultado das proposições e das hipóteses de investigação obtidas 

mediante a Análise de Conteúdo e modelo estrutural concebido, sumariando  todas as 

hipóteses suportadas.  

Quadro 59 – Resultado das Proposições e Hipóteses de investigação 

Proposições de investigação 

Método qualitativo 
Resultado 

Hipóteses de investigação 

Método quantitativo 
Resultado 

Proposição 1: A RSE influencia 

no desenvolvimento de Redes de 

Empresas 
Confirmada 

H0
(1)

: A Cultura Organizacional 

influencia a Aprendizagem 

Organizacional; 
Suportada 

Proposição 2: A legalidade 
contratual, pontualidade da 

entrega e qualidade do produto 

tem impacto positivo no 

desenvolvimento de redes de 
empresas 

Confirmada 

H0
(2)

: A Cultura Organizacional 
influencia o 

IntraEmpreendedorismo; Não 

Suportada 

Proposição 3: A relação de 

confiança entre gestores e 
colaboradores fomentam o 

desenvolvimento de redes de 

empresas. 

Confirmada 

H0
(3)

: A Aprendizagem 

Organizacional influencia o 
IntraEmpreendedorismo; Suportada 

Proposição 4: A rede de empresas 
esta intimamente relacionado com 

aquisição de matéria prima e 

insumos. 
Confirmada 

H0
(4)

: A Cultura Organizacional 
influencia o 

IntraEmpreendedorismo mediada 

pela Aprendizagem 
Organizacional 

Suportada 
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6.1.2 Recomendações 

Esta pesquisa se aplica às empresas de café 3corações, do Brasil, e Delta Cafés, de 

Portugal, investigando os fatores de desenvolvimento das redes de empresas nessa 

indústria com uma perspectiva cross-cultural. 

O objetivo geral do trabalho foi investigar em duas empresas, de países diferentes, a 

existência no desenvolvimento das redes de empresa com aspectos da aprendizagem 

organizacional, da cultura organizacional, do intraempreendedorismo e da 

responsabilidade social empresarial.  

O trabalho foi realizado em 2 fases, uma qualitativa, a qual, com base nos dados 

coletados em entrevistas e na própria observação, permitiu objetivar o grau de 

desenvolvimento de redes das duas empresas, a portuguesa como mais desenvolvida, o 

que viabilizou os estudos quantitativos subsequentes. 

Ainda na perspectiva qualitativa, as 4 proposições que emergiram da revisão teórica 

foram sustentandas, demonstrando, primeiramente, a influência da Responsabilidade 

Social Empresarial no desenvolvimento das Redes de Empresas. A empresa portuguesa 

demonstrou maior preocupação com a RSE, mediante as asserções de seus gestores e 

colaboradores, o que pode ser explicado tanto por diferenças culturais como por uma 

legislação mais efetiva do que a brasileira. 

A segunda proposição assumiu a ideia de que a legalidade contratual, pontualidade da 

entrega e qualidade do produto têm impacto positivo no desenvolvimento de redes de 

empresas. As observações apontaram para comprovar essa proposição e, mais uma vez, 

indicaram que esse fator era mais efetivo na Delta Cafés. E, ainda nesse sentido, os 

sujeitos da pesquisa demonstraram que a relação entre desenvolvimento das redes e a 

aquisição de matéria-prima e insumos era evidente, apoiando a quarta proposição. 

A proposição 3, que trata da relação de confiança entre gestores e colaboradores para o 

fomento do desenvolvimento das redes empresariais, foi linearmente similar nas duas 

empresas, levando a crer que esse atributo perpassa o quanto uma empresa é 

desenvolvida. 
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Esse fatores mais robustos na empresa Delta Cafés foram utilizados como proxy para 

grau de desenvolvimento das empresas a fim de permitir a comparação multigrupos na 

modelagem de equações estruturais (MEE) realizada. Com suporte na MEE as hipóteses 

desenvolvidas nada revisão de literatura foram todas confirmadas. 

6.1.3 Limitações da Investigação 

Este trabalho, em sua essência, guarda a complexidade inerente à objetivação do 

intangível na formação do conhecimento e redes de interação de sujeitos. Nessa 

perspectiva, delimitou-se o objeto a só um setor, a apenas duas empresas em dois países, 

porém as empresas são representativas, como já discutido no trabalho. A distância 

geográfica porém, a envolver dois países, em continentes distantes, significa barreiras 

logísticas e econômicas para a coleta de dados. 

Além disso, foram enfrentadas dificuldades de acesso às empresas e disponibilização do 

tempo de seus empregados para a fase de entrevistas. Os objetivos da pesquisas 

apresentaram-se muito desafiadores para apenas um pesquisador quando se considera a 

quantidade de sujeitos entrevistados e respondentes do questionário. 

Vale evidenciar o fato de que emular desenvolvimento de redes pelo proxy da análise 

qualitativa dificulta a extrapolação dos resultados para um universo de setor, e 

entretanto, o objetivo geral deste estudo já o limita à análise das empresas 3corações e 

Delta Cafés. 

De tal sorte, sugere-se para futuras pesquisas o desenvolvimento e validação de um 

questionário, baseado nos achados qualitativos deste estudos, para RSE e redes de 

empresas, que permita o desenvolvimento de um modelo estrutural a comportar todos os 

construtos estudados.  

Além disso, complementar com outros departamentos, mais setores, mais empresas, 

mais países, continuar estudando a relação entre estas variáveis e propor outras a mais 

para considerar. 
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APÊNDICES 

A – QUESTIONÁRIO 1 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente questionário pretende investigar a cultura organizacional nos seus aspectos de intenção empreendedora e 
aprendizagem organizacional focada no grupo e nas redes em empresas que praticam a responsabilidade social 
empresarial e desenvolvem ações que fortaleçam o (intra)empreendedorismo no desenvolvimento de redes de 
empresas. Todas as informações recolhidas serão tratadas com a máxima ética e confidencialidade respeitando o 
anonimato dos inquiridos. Os dados obtidos serão utilizados no âmbito da investigação científica. A colaboração que 

lhe solicitamos é muito importante para a concretização deste estudo. Responda com sinceridade e de acordo com o 
que pensa/sente a cada afirmação ou questão. 

Desde já, agradecemos muito a sua colaboração. 

 

A- CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Indique quanto você concorda com as questões levantadas, onde 

 

1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente  

 

 1 2 3 4 5 

1. A maioria dos membros deste grupo estão muito comprometidos com seu trabalho. 
          

2. As decisões são freqüentemente tomadas no nível em que se dispõe de melhores 
informações.           

3. O conhecimento das informações é compartilhado amplamente na medida que o 

funcionário necessita           

4. Cada membro acredita que pode ter um impacto positivo no grupo. 
          

5. O planejamento do trabalho é contínuo e envolve a todos em algum grau. 
          

6. Fomenta-se ativamente a cooperação entre os diferentes grupos da organização. 
          

7. Trabalhar em grupo é como fazer parte de uma equipe. 
          

8. Acostumam-se a executar tarefas em equipe, em vez de pesar na direção. 
          

9. Os grupos e não os indivíduos são os principais pilares da organização. 
          

10. O trabalho é organizado de modo que cada pessoa entende a relação entre o seu 
trabalho e os objetivos da organização.           

11. A autoridade é delegada de modo que as pessoas podem agir por conta própria. 
           

12. Os recursos do "banco" (os futuros líderes do grupo) estão sendo constantemente 
melhorados.           

13. Este grupo investe continuamente no desenvolvimento das capacidades dos seus 

membros.           



A Responsabilidade Social Empresarial e 

Intraempreendedorismo 

  Wedja Costa 266 

 1 2 3 4 5 

14. A capacidade das pessoas é vista como uma fonte importante de vantagem 
competitiva.           

15. Freqüentemente surgem problemas porque não temos as habilidades necessárias para 
fazer o trabalho.           

16. Líderes e gestores praticam o que pregam. 
          

17. Há um estilo de gestão diferenciado com um conjunto de práticas distintivas. 
          

18. Há um conjunto de valores claros e consistentes que regem a forma como nos 
comportamos.           

19. Ignorar os valores fundamentais deste grupo vai lhe causar problemas. 
          

20. Existe um código de ética que orienta o comportamento e ajuda a distinguir o certo. 
          

21. Quando há divergências, trabalha-se duro para encontrar soluções onde todos 
ganhem.           

22. Este grupo tem uma cultura "forte". 
          

23. Acha-se fácil chegar a um consenso, mesmo em questões difíceis. 
          

24. Muitas vezes tem-se dificuldades em chegar a acordos sobre questões fundamentais. 
          

25. Há um claro acordo sobre o caminho certo e errado de fazer as coisas. 
          

26. A forma de trabalhar é consistente e previsível. 
          

27. Pessoas de diferentes grupos desta organização têm uma perspectiva comum. 
          

28. É fácil de coordenar projetos entre diferentes grupos da organização. 
          

29. Trabalhar com alguém de outro grupo desta organização é como trabalhar com 
alguém de outra organização.           

30. Há um bom alinhamento de metas entre os diferentes níveis hierárquicos. 
          

31. A maneira como se fazem as coisas é flexível e fácil de mudar. 
          

32. Responde-se bem as mudanças do entorno. 
          

33. Continuamente adotam-se novas e melhores formas de fazer as coisas. 
          

34. Tentativas de fazer mudanças, geralmente, encontram resistência. 
          

35. Os diferentes grupos desta organização, cooperam muita vezes para introduzir 
mudanças.           

36. Os comentários e as recomendações dos clientes muitas vezes levam a introduzir 
mudanças.           

37. A informação do cliente influencia nossas decisões. 
          

38. Todos tem uma compreensão profunda dos desejos e necessidades do entorno. 
          

39. As decisões, muitas vezes, ignoram os interesses dos clientes. 
          

40. Fomentam-se o contato direto dos funcionários com os clientes 
          

41. Consideram-se o fracasso como uma oportunidade para aprender e melhorar. 
          

42. A empresa estimula e recompensa quando se assume riscos e se inova.  
          

43. Muitas idéias "perdem-se ao longo do caminho." 
          

44. A aprendizagem é um objetivo importante no trabalho diário. 
          

45. Asseguram-se que "a mão direita saiba o que a esquerda está fazendo." 
          

46. Esta organização tem um plano e uma orientação de longo prazo. 
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47. A estratégia da empresa serve como exemplo para outras organizações. 
          

48. Esta organização tem uma missão clara que dá sentido e direção ao trabalho. 
          

49. Esta organização tem uma estratégia clara para o futuro. 
          

50. A direção estratégica da organização não é clara. 
          

51. Existe um amplo consenso sobre os objetivos a serem alcançados. 
          

52. Líderes e gestores estabelecem objetivos ambiciosos, mas realistas. 
          

53. A alta administração leva em direção aos objetivos perseguidos. 
          

54. Constantemente compara-se o progresso com os objetivos estabelecidos. 
          

55. As pessoas desta organização compreendem o que fazer para ser bem sucedido a 
longo prazo.           

56. Tem-se uma visão compartilhada de como a organização será no futuro. 
          

57. Líderes e gestores têm uma perspectiva de longo prazo. 
          

58. O pensamento de curto prazo muitas vezes compromete a visão de longo prazo. 
     

59. A visão cria emoção e motivação entre os empregados. 
          

60. Pode-se atender demandas de curto prazo sem comprometer a visão de longo prazo. 
          

 

 

B- APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Indique quanto você concorda com as questões levantadas, onde 

 

1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente  

 1 2 3 4 5 

1. Na organização, as pessoas discutem abertamente os erros que cometem, a fim de 

aprender com essas experiências.           

2. Na organização, as pessoas identificam as competências que são necessárias para a 

execução de futuras tarefas no trabalho           

3. Na organização, as pessoas ajudam umas às outras a aprenderem 
          

4. Na organização, as pessoas podem obter recursos (materiais/financeiros) para dar 
suporte a sua aprendizagem           

5. Na organização,  as pessoas têm tempo para seu desenvolvimento pessoal / 
profissional.           

6. Na organização, as pessoas vêem os problemas do trabalho como uma oportunidade 
para aprender            

7. Na organização, as pessoas são recompensadas quando aprendem 
          

8. Na organização, as pessoas dão feedback aberto e honesto umas às outras 
          

9. Na organização, as pessoas ouvem o ponto de vista dos outros antes de falar 
          

10. Na organização, as pessoas são encorajadas a perguntar "o porquê" das coisas 
independentemente da sua posição hierárquica           
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11. Na organização, quando as pessoas expressam seus pontos de vista, elas também 
perguntam sobre a opinião dos demais           

12. Na organização, as pessoas se tratam com respeito 
          

13. Na organização, as pessoas investem tempo para construir uma relação de confiança 
entre elas           

14. Na organização, as equipes e grupos de trabalho têm liberdade para discutir suas 
metas, conforme as suas necessidades           

15. Na organização, as pessoas nas equipes ou grupos de trabalho se tratam como 
iguais, independentemente da posição, cultura ou outras diferenças individuais           

16. Na organização, as equipes/grupos se concentram tanto nas tarefas, quanto nas 
relações do trabalho em equipe           

17. Na organização, as equipes/ grupos avaliam sua conduta, a partir dos resultados das 
discussões em grupo ou de dados coletados           

18. Na organização, as equipes/grupos são recompensadas por suas conquistas como 
equipe/ grupo.           

19. Na organização, as equipes/grupos confiam que a Empresa seguirá suas 

recomendações           

20. A organização, utiliza regularmente comunicação de mão-dupla, isto é, tanto 
informa as pessoas como solicita informações delas           

21. A organização, possibilita que as pessoas obtenham informações necessárias em 

qualquer hora, rapidamente e facilmente           

22. A organização, mantém um banco de dados atualizado com o perfil dos empregados 
          

23. A organização, usa sistemas para identificar diferenças entre o desempenho atual e o 
desempenho esperado           

24. A organização, disponibiliza o que aprendeu com os erros para todos os empregados 
          

25. A organização, avalia o impacto de tempo e recursos gastos com treinamento 
          

26. A organização, reconhece as pessoas por suas iniciativas 
          

27. A organização, permite que as pessoas escolham suas tarefas de trabalho 
          

28. A organização, as pessoas são convidadas a contribuir para formular a visão 
organizacional           

29. A organização, permite às pessoas o controle sobre os recursos que precisam para 
realizar seu trabalho           

30. A organização, apóia os empregados que assumem riscos calculados 
          

31. A organização, promove o alinhamento de visões de diferentes níveis hierárquicos e 
grupos de trabalho à visão geral da organização           

32. A organização, ajuda os funcionários a equilibrar trabalho e família 
          

33. A organização, encoraja as pessoas a pensarem sob uma perspectiva global 
          

34. A organização, encoraja todos a trazer a visão dos clientes para o processo de 

tomada de decisão           

35. A organização, considera o impacto das decisões sobre o moral dos funcionários 
          

36. A organização, trabalha em conjunto com a comunidade externa para o atendimento 
de necessidades mútuas           

37. A organização, estimula  as pessoas a obter respostas de outras partes da 
organização quando precisam resolver problemas           
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 1 2 3 4 5 

38. Na organização, os líderes apóiam a busca de oportunidades de treinamento e 
aprendizagem           

39. Na organização, os líderes compartilham informações atualizadas com os 
empregados sobre concorrentes, tendências do mercado e direção organizacional           

40. Na organização, os líderes delegam poder para outras pessoas para ajudar a alcançar 
a visão organizacional           

41. Na organização, os líderes orientam e treinam seus subordinados 
          

42. Na organização, os líderes procuram continuamente oportunidades de aprendizagem 
          

43. Na organização, os líderes garantem a consistência entre as ações e os valores da 
organização           

 

C- INTRAEMPREENDEDORISMO 

Intenção empreendedora  

A.1. Alguma vez considerou seriamente a hipótese de se tornar empresário? 

Sim  Não  

 

A.2. Que possibilidade crê que terá para constituir a sua própria empresa ?  

 

1 = Nenhuma / 5 = Muita 

                

A.3. Já sugeriu algumas vezes novas atividades empresariais (e.g. novos serviços) dentro da sua 

instituição?   

Sim  Não  

Condições Internas da Organização  

Nesta secção pretende-se saber o que pensa acerca de determinadas afirmações. Por favor assinale qual a 

sua verdadeira opinião, sabendo que 1 representa Discordo completamente, 3 - Não concordo nem 

discordo, e 5 -Concordo completamente. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

completamente 
Discordo 

Não concordo nem 

discordo 
Concordo 

Concordo 

completamente 

 

1 2 3 4 5 
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B – Suporte da Administração/Coordenação 1 2 3 4 5 

1. A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho    melhorados. 
          

2. A minha organização é rápida a utilizar métodos de trabalho melhorados 
desenvolvidos pelos próprios trabalhadores.           

3. Na minha organização é encorajado o desenvolvimento de idéias para o 
melhoramento da organização.           

4. A administração/coordenação é muito receptiva às minhas idéias e sugestões. 
          

5. A promoção segue normalmente a partir do desenvolvimento de idéias 
inovadoras.           

6. Os colaboradores que apresentem idéias inovadoras recebem apoio. 
          

7. É permitido aos responsáveis por novos projetos tomar decisões sem 
necessidade de uma justificação elaborada e de procedimentos de aprovação.           

8. O administrador/coordenador incentiva os inovadores a duplicar as regras e a 
criar procedimentos rígidos para manter as idéias mais promissoras no 
caminho certo. 

          

9. O administrador/coordenador é conhecido pela sua experiência com o 
processo inovador.           

10. O financiamento está muitas vezes disponível para obter novas idéias para 
desenvolvimento de projetos.           

11. Indivíduos com projetos inovadores de sucesso recebem recompensas 

adicionais para além do sistema de recompensa padrão.           

12. Existem várias opções dentro da organização para os indivíduos obterem 
apoio financeiro para os seus projetos e idéias inovadoras.           

13. As pessoas são freqüentemente encorajadas a ter que calcular riscos que 
estão intrínsecos às novas idéias.           

14. Os que correm riscos individuais são muitas vezes reconhecidos pela sua 
vontade de vencer projetos novos mesmo sendo ou não bem  sucedidos.           

15. O termo "tomador de risco" é considerado um atributo positivo para as 
pessoas na minha área de trabalho.           

16. Esta organização apóia muitos projetos pequenos e experimentais percebendo 
que alguns irão, sem dúvida, falhar.           

17. Um colaborador que tenha uma nova idéia é-lhe dado freqüentemente tempo 
livre para a desenvolver.           

18. Há desejo considerável entre as pessoas na organização para a geração de 
novas idéias sem ter em conta o cruzamento com  as diferentes áreas 
departamentais ou funcionais. 

          

19. As pessoas são encorajadas a falar com os colaboradores de outros 
serviços/departamentos da organização sobre idéias para novos 
projetos. 
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C – Autonomia 1 2 3 4 5 

1. Sinto que sou o meu próprio patrão/dono e não tenho que confrontar 
todas as  minhas decisões com mais ninguém.           

2. Duras críticas e punição resultam de erros cometidos no trabalho. 
          

3. Esta organização permite-me ser criativo/a e deixa-me aplicar os meus 
próprios métodos  no trabalho.           

4. Esta organização dá-me oportunidade para fazer algo que utilize as 
minhas habilidades.           

5. Tenho liberdade para decidir o que faço no meu trabalho. 
          

6. Basicamente é da minha responsabilidade decidir como o meu trabalho 
deve ser feito.           

7. Quase sempre decido o que faço no meu trabalho. 
          

8. Tenho muita autonomia no meu  trabalho. 
          

9. Raramente tenho que seguir os mesmos métodos de trabalho para fazer 
as principais tarefas do dia a dia.           

D – Recompensas 1 2 3 4 5 

1. O meu administrador/coordenador ajuda-me a efetuar o meu trabalho 
eliminando-me os obstáculos e bloqueios.           

2. As recompensas que recebo dependem do meu trabalho. 
          

3. O meu administrador/coordenador incute-me responsabilidades se 
obtiver bom desempenho no meu trabalho.           

4. O meu administrador/coordenador dá-me um reconhecimento especial 
se o meu desempenho for especialmente bom.           

5. O meu administrador/coordenador falaria com  o seu superior 
hierárquico se o meu trabalho for excelente.           

6. Existe muitos desafios no meu trabalho. 
          

E – Disponibilidade de tempo 1 2 3 4 5 

1. Durante os últimos 3 meses tenho despendido de tempo para 
desenvolver novas idéias.           

2. Parece-me ter sempre bastante tempo para fazer tudo. 
          

3. Eu tenho a quantidade certa de tempo e trabalho para fazer tudo bem. 
          

4. O meu trabalho está estruturado de forma a que eu tenha muito pouco 
tempo para pensar sobre os problemas organizacionais  mais amplos.           

5. Sinto que estou sempre a trabalhar com limitações de tempo. 
          

6. Os meus colegas e eu encontramos sempre tempo para resolver os 
problemas de longo prazo.           

F – Procedimentos organizacionais 1 2 3 4 5 

1. Nos últimos 3 meses, tenho-me sempre guiado por procedimentos e 
regras standard para efetuar o meu trabalho.           
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G.1. A sua organização/instituição tem promovido formação na sua área profissional?    

Sim  Não  

 

D- CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

 

Idade   
 

 H M 

Género     
 

Cargo   
 

Nacionalidade   
 

 Mora só Tem cônjuge 

Estado civil     
 

Nível escolar   
 

Familiares dependentes   
 

Religião   
 
 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

  

2. Existem muitas regras e procedimentos escritos para a realização das 
minhas tarefas.           

3. No meu trabalho não tenho dúvidas acerca do que esperam de mim. 
          

4. Existe pouca incerteza no meu  trabalho. 
          

5. Durante o último ano, o meu administrador/coordenador discutiu 
freqüentemente comigo sobre a minha performance.           

6. A descrição do meu trabalho especifica claramente os padrões de 
desempenho em que este é avaliado.           

7. Eu sei claramente qual é o nível de desempenho que é esperado de mim 
em termos de quantidade, qualidade e tempo de resultado.           
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B – QUESTIONÁRIO 2 

Identificação do entrevistado: 

Nome da empresa: 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Responda as seguintes questões considerando que S= sim; N=não; EM= em parte; NS= 

não sei; NA= não aplicável.  

 

Políticas de atuação no lugar de trabalho S N EM NS NA 

Você incentiva seus funcionários a desenvolver habilidades reais e carreiras a 

longo prazo (por exemplo, um procedimento de avaliação da produtividade ou 
um plano de formação)? 

          

Existe um procedimento para garantir que sejam tomadas medidas adequadas 
contra todas as formas de discriminação no local de trabalho e na contratação 
(por exemplo, contra as mulheres, grupos étnicos, pessoas deficientes, etc.)?           

Você consulta os seus empregados as questões importantes?           

A sua empresa tem medidas apropriadas para fornecer proteção adequada aos 
funcionários sobre segurança, saúde e proteção social? 

          

A sua empresa oferece aos seus funcionários um bom equilíbrio entre trabalho 
e vida privada, por exemplo, considerando-se um horário de trabalho flexível 
ou permitindo que funcionários trabalhem casa? 

          

Política Ambiental S N EM NS NA 

Já tentou reduzir o impacto ambiental de sua empresa em termos de:           

> economia de energia?           

> redução de resíduos e reciclagem?           

> prevenção da poluição (emissões para o ar ou a água, descargas de águas 
residuais, ruído, etc)?           

> proteção do meio ambiente?           

> opções de transporte sustentável?           

A sua empresa pode economizar dinheiro ao reduzir o seu impacto ambiental 
(reciclagem, redução de energia, prevenção da poluição)?           

Você considera os impactos ambientais potenciais no desenvolvimento de 

novos produtos e serviços (avaliação de geração de energia de reutilização, 
reciclagem ou a poluição)?           
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Políticas de atuação no lugar de trabalho S N EM NS NA 

A sua empresa proporciona informações ambientais claras e precisas sobre 
seus produtos e atividades para os clientes, fornecedores, comunidade local, 
etc.?           

Você já pensou em como sua empresa pode usar a sustentabilidade dos seus 
produtos e serviços à frente da concorrência (a reciclagem do produto, 
eficiência energética, etc.)?           

Política de Mercado S N EM NS NA 

A sua empresa tem uma política para garantir a honestidade e qualidade em 
todos os contratos, negociações e publicidade (uma política de compra ou 
disposições de defesa do consumidor, etc.)?           

A sua empresa proporciona informação clara e precisa na rotulagem de seus 
produtos e serviços, que inclua as obrigações pós-vendas?           

A sua empresa paga pontualmente as contas de seus fornecedores?           

A sua empresa tem um procedimento para garantir a consulta, interação e / ou 
diálogo produtivo com seus clientes, fornecedores e outras pessoas com quem 
você faz negócios?           

A sua empresa admite e dá soluções para reclamações de clientes, 
fornecedores e parceiros?           

A sua empresa trabalha com outras empresas ou organizações para abordar as 
questões levantadas pela responsabilidade corporativa?           

Política Social S N EM NS NA 

A sua empresa oferece oportunidades de formação para pessoas da 
comunidade (aprendizado ou experiência de trabalho para jovens e pessoas 
com deficiência)?           

A sua empresa mantém um diálogo aberto com a comunidade sobre questões 

sensíveis, polêmicas ou negativas em que sua empresa está envolvida (a 
acumulação de resíduos fora de suas instalações, veículos obstruindo estradas 
ou caminhos)?           

A sua empresa compra produtos no mercado local?           

A sua empresa incentiva seus funcionários a participar de atividades 
comunitárias (dando o tempo e experiência de seus funcionários ou outro tipo 

de ajuda prática)?           

A sua empresa presta apoio financeiro regular a projetos e atividades 
comunitárias (instituições de caridade ou patrocínios)?           

Valores da Empresa S N EM NS NA 

Tem claramente definidos os valores e as normas de conduta da sua empresa?           

Envolve seus clientes, parceiros de negócio, fornecedores e outras partes 
interessadas nos valores da sua empresa (em apresentações de vendas, 
materiais de marketing ou comunicações informais)?           
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Políticas de atuação no lugar de trabalho S N EM NS NA 

São seus clientes conscientes dos valores e padrões de conduta da sua 
empresa?           

Seus empregados são conscientes dos valores e padrões de conduta da sua 
empresa?           

Ensina aos seus funcionários a importância dos valores e padrões de conduta 
da sua empresa?           

  

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 
 

Idade   
 

 
H M 

Sexo     
 

Cargo   
 

Nacionalidade   
 

 

Mora só Tem cônjuge 

Estado civil     
 

Nível escolar   
 

Familiares dependentes   
 

Religião   
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C – ENTREVISTA 

A- REDES EMPRESARIAIS. 

 

1- Assinale quais das seguintes fases do processo produtivo de café abarca a empresa: 

 Limpeza do grão. 

 Armazenamento. 

 Envelhecimento. 

 Descafeinamento. 

 Tostação e torrefação. 

 Moenda. 

 Conservação e Armazenagem. 

 Comercialização 

 

2- Assinale os principais insumos requeridos em cada uma das fases do processo produtivo, e indique com 

uma “X” se são fornecidos por fornecedores externos (nacionais ouestrangeiros) ou pela própria empresa: 

 

Fase do processo Tipo de insumo 

Fornecedor 

Nacional Estrangeiro 

Própria 

Empresa 

Limpeza do grano 

        

        

Armazenamento 

        

        

Envelhecimento 

        

        

Descafeinamento 

        

        

Tostação e 

torrefação 

        

        

Moenda 

        

        

Conservação e  

Armazenagem         

Comercialização     
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3- A empresa aplica estratégias de cooperação? 

Sim  Não 

Explique 

 

4- Descreva como funcionam as redes na empresa: 

Por fases 

Por processos 

Explique 

 

5- Considera que as redes de fornecedores servem para melhorar o funcionamento da empresa? 

Sim  Não 

Explique 

 

6- Os Insumos da empresa provem de:  

 

A sua corporação % Outro grupo % 

        

        

        

        

        

 

7- Realiza acordos de insumos com fornecedores? 

 

Bem que subministra Tipo de bem 

Matéria prima   

Produto 

Semielaborado 
  

Tecnologia   

Serviços   
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8- Assinale os critérios para a seleção do fornecedor: 

 

 Ubiquação geográfica 

 Qualidade da matéria prima ou serviço 

 Preço 

 Tempo de entrega da matéria prima ou serviço 

 Forma de pagamento 

 Custos 

 Outros 

 

9- Assinale as formas de contratação do fornecedor: 

 

 Contrato de vendas exclusivos para a empresa 

 Limite do preço de vendas 

 Contrato de venda da gama completa de matéria prima ou serviço 

 Contrato de vendas parciais de matéria prima ou serviço 

 Outros 

 

10- Explique se a empresa vende a parceiros associados insumos para os seus processos produtivos. 

 

 

B- CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

 

Idade   

 

 
H M 

Sexo     

 

Cargo   

 

Nacionalidade   

 

 

Mora só Tem cônjuge 

Estado civil     

 

Nível escolar   

 

Familiares dependentes   

 

Religião   
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ANEXOS 

A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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B – CORREÇÃO GRAMATICAL 
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C – ANEXOS DA PARTE QUANTITATIVA 

Quadro F1: Idade média dos funcionários de cada empresa – Instrumento 1 

Empresa N Média Desvio Padrão 

3corações (Brasil) 180 31,13 7,077 

Delta Cafés 
(Portugal) 

114 34,17 7,601 

 

Quadro F2: Resultado das variáveis relacionadas à situação familiar – Instrumento 2 

  
  

Brasil Portugal 

Nº % Nº % 

Estado civil  

Mora só  5  31,3 3 15,8 

Tem cônjuge 11 68,7 16 84,2 

Total 16 100 19 100 

 

Familiares Dependentes 

Sim 13 81,2 16 84,2 

Não 3 18,8 3 15,8 

Total 16 100 19 100 
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Quadro F3: Distribuição dos cargos das empresas – Instrumento 2 

  Brasil Portugal 

  Nº % Nº % 

Cargo 

Diretor   5 27,7 

Gerente 16 100 3 16,7 

Coordenador   1 5,6 

Técnico   6 33,3 

Supervisor   2 11,1 

Operador     

Administrativo   1 5,6 

Auxiliar/ Assistente     

Estagiário/ Aprendiz     

Comercial     

Analista/ Especialista     

Outros Profissionais 
Vários     

Total 16 100 18 100 

 

Quadro F4: Nacionalidade dos empregados das empresas – Instrumento 2 

Empresa Nacionalidade N % 

3corações (Brasil) Brasileira 16 100 

Total   16  100 

  

Delta Cafés 
(Portugal) 

Portuguesa 19 100 

Total   19 100 

 

 


