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RESUMO 

Contexto: O atual ambiente competitivo força as empresas a inovar, já que a capacidade 

de inovação destas é, atualmente, considerada como fonte de vantagens competitivas. 

Consequentemente, as empresas carecem de pessoas para desenvolver atividades 

inovadoras e, nestas circunstâncias, tanto o comportamento inovador, como as 

capacidades empreendedoras, têm sido reconhecidas como benefício para o 

funcionamento organizacional. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é investigar de que forma o comportamento 

inovador dos empresários do setor agro-alimentar é influenciado pela formação prévia na 

área, idade e pela sua capacidade empreendedora. Pretende ainda saber-se de que forma 

este comportamento inovador, a capacidade empreendedora, a formação prévia na área e 

a idade influencia os resultados em inovação. A presente dissertação pretende, também, 

analisar de que forma o comportamento inovador dos empreendedores influencia a 

internacionalização, bem como a influência dos resultados em inovação na 

internacionalização. 

Metodologia: Para a persecução deste trabalho, em termos metodológicos, optamos pela 

metodologia quantitativa. Este estudo é baseado em dados primários oriundos de 

questionários administrados online e em papel, sendo a amostra final constituída por 120 

empreendedores do setor agro-alimentar da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para 

o tratamento dos dados foi utilizado o software SmartPLS 3.0, tendo sido aplicadas 

técnicas estatísticas uni e multivariadas, bem como equações estruturais. 

Resultados/Conclusão: Foi possível verificar que a capacidade empreendedor impacta 

positivamente o comportamento inovador e os resultados de inovação. Relativamente ao 

comportamento inovador, este influencia positivamente os resultados inovadores. A 

variável de controlo referente ao facto de possuir ou não um curso superior como 

habilitações académicas não têm influência nos constructos do ccomportamento inovador 

e dos outputs de inovação e a variável de controlo referente à idade influencia 

negativamente o comportamento inovador e impacta positivamente os resultados 

inovadores. 

Originalidade/Valor: Com a elaboração deste trabalho dá-se um contributo relevante no 

que concerne à escassez de investigações sobre o comportamento inovador nos 



 

 

 

empreendedores, já que a maioria dos estudos existentes assumem como unidade de 

análise os colaboradores, para além de dar a conhecer a realidade de um setor em 

expansão e de grande relevância em zonas rurais e mais desfavorecidas. 

Palavras-Chave: Comportamento inovador, desempenho da empresa, setor agro-

alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Context: The current competitive environment forces companies to innovate, since their 

innovation capabilities are currently considered as a source of competitive advantages. 

Consequently, companies need people to develop innovative activities and, under these 

circumstances, both innovative behaviour and entrepreneurial skills have been recognized 

as a benefit to organizational functioning. 

Objective: The aim of this work is to investigate how innovative behaviour of 

entrepreneurs of the agri-food sector is influenced by the previous training in the area, 

age and their entrepreneurial skills. It also intends to study how innovative behaviour, the 

entrepreneurial skills, previous training in the area and age influences innovation outputs. 

The present dissertation also aims to examine how innovative behaviour of entrepreneurs 

influences internationalization, as well as the influence of innovation outputs in 

internationalization. 

Methodology: For the formulation of this dissertation, in methodological terms, we 

selected the quantitative methodology. This study is based on primary data from 

questionnaires applied online and on paper and the final sample consists of 120 

entrepreneurs from the agro-food sector of the region of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

For the data treatment, the software SmartPLS 3.0 was used, applying uni and 

multivariate statistical techniques, as well as structural equations. 

Results/Conclusion: It was possible to verify that entrepreneurial skills positively 

impacts innovative behaviour and innovation outputs. Regarding innovative behaviour, 

this has a positive influence on innovation outputs. The control variable, whether they 

have a higher education course, has no influence on the constructs of innovative 

behaviour and innovation outputs, and the age control variable negatively influences 

innovative behaviour and positively impacts innovation outputs. 

Originality/Value: With the elaboration of this work, a relevant contribution is made 

regarding the scarcity of investigations about entrepreneurs’ innovative behaviour, since 

most of the existing studies assume as unit of analysis employees, besides giving to know 

the reality of a sector, which is expanding and of great relevance in rural and less favoured 

areas. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento das novas tecnologias, as novas exigências dos clientes e a 

globalização foram responsáveis pela forte competitividade nas instituições (Lages, 

Marques, Ferreira & Ferreira, 2017). Em resultado, muitas organizações viram-se na 

obrigação de passar por processos de renovação e é plausível que, apenas, as mais bem 

preparadas conseguiram aprimorar as suas capacidades, para além, de alcançar um 

crescimento sustentável (Lages et al., 2017).  

Para conseguir sobreviver no atual ambiente competitivo, as organizações devem possuir 

aptidão para lidar com a crescente complexidade e rápidas mudanças e, segundo Jiménez-

Jiménez e Sanz-Valle (2011), as organizações inovadoras conseguem com maior rapidez 

responder aos desafios e explorar novos produtos e oportunidades de mercado. No mundo 

empresarial concorrencial, a procura constante por inovação é fundamental para ocupar 

uma posição mais vantajosa e fator crítico em diversos setores (Tsai, 2018). Por isso, 

sabe-se que a inovação é fundamental para o sucesso e sobrevivência, a longo prazo, de 

qualquer organização (Palazzeschi, Bucci, & Di Fabio, 2018) e esta pode ser estudada em 

diferentes níveis, sendo que no caso da inovação individual, os investigadores referem-

se, acima de tudo, à analise do comportamento inovador (Hassi & Rekonen, 2018; 

Palazzeschi et al.,  2018). Assim, devido ao contexto empresarial atual, as organizações 

dependem cada vez mais de pessoas determinadas e habilidosas para impactar na 

performance organizacional (Huselid, 1995). 

Além disso, a inovação aliada à internacionalização pode ser responsável pelo 

crescimento organizacional, chegando ambas a ser consideradas como fatores-chave para 

o desempenho das organizações (Yu & Si, 2012).

Para a realização do estudo empírico, foi selecionado o setor agro-alimentar, em virtude 

deste se caracterizar por possuir numerosas empresas dispersas por todo o território. 

Tratando-se de um setor onde existe uma intensa concorrência, a indústria agro-alimentar 

tem vindo a ganhar notoriedade na economia nacional. Em 2014, a Federação das 

Industrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) sugere que, desde há 20 anos que uma 

grande revolução tem acontecido no dinamismo deste setor, acima de tudo derivada da 

abertura aos mercados externos a partir dos anos 901, que despoletou a necessidade deste 

1 https://www.fipa.pt/estatisticas/dados-europeus 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24338908800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24338908800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23097256500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24338908800&zone=
https://www.fipa.pt/estatisticas/dados-europeus
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setor se readaptar, fazendo ajustes importantes das suas estruturas produtivas para 

minimizar os efeitos da sua atividade no ambiente, bem como ao nível da certificação das 

empresas, ao adotar sistemas de controlo e garantia da qualidade e da segurança dos 

alimentos2.O setor tem vindo a crescer de forma sustentada a nível nacional e 

internacional. O investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) tem contribuído 

ativamente para esta performance. 

O crescimento do setor é uma oportunidade para o desenvolvimento de zonas rurais e da 

agricultura, designadamente tendo em conta as carências da Europa em matérias-primas 

alimentares. Para além dos efeitos da globalização, também se verificaram alterações no 

padrão de consumo e exigência da parte dos consumidores designadamente em termos de 

qualidade, de variedade, segurança e preço. 

 

1.2. RELEVÂNCIA E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

A inovação e o empreendedorismo são reconhecidos, já há longos anos, como causa das 

organizações adquirirem vantagens competitivas e, por sua vez, o comportamento 

organizacional dos empregados é encarado como uma micro-foundation do 

empreendedorismo e inovação das organizações (Lukeš & Stephan, 2017). Isto, porque a 

inovação é iniciada, por norma, pelos colaboradores, já que são estes que estão em 

contacto com os processos e produtos, tornando possível a detenção de possíveis 

melhorias (Labrenz, 2014). Assim, as pessoas estão no centro do conceito de inovação e 

o seu comportamento inovador é influenciado pela sua capacidade e vontade de inovar 

(Hassi & Rekonen, 2018). Por conseguinte, a necessidade de diferenciação para o 

aumento da competitividade e para o sucesso das empresas, exige que os empresários 

tenham um comportamento inovador, que sejam bons observadores e que corram riscos. 

No entanto, estudar o comportamento inovador constitui uma tarefa complexa, mas à 

medida que as organizações enfrentam ambientes cada vez mais turbulentos e a inovação 

se torna parte das funções organizacionais, a necessidade de investigações que o abordam 

é cada vez maior (Scott & Bruce, 1994).  

                                                 
2 https://www.fipa.pt/estatisticas/dados-macroeconomicos-industria-alimentar 

 

https://www.fipa.pt/estatisticas/dados-macroeconomicos-industria-alimentar
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O empreendedorismo e, também, o empreendedor têm sido alvo de atenção na literatura 

(Block, Fisch, & van Praag, 2017), já que o empreendedorismo é caracterizado como 

complexo, existindo uma vasta gama de definições sobre o mesmo (Landström, 2008). 

Apesar da existência de inumeras definições, o empreendedor pode ser definido como 

alguém que se serve de atividades inovadoras, financeiras e empresarias, de modo a 

transformar as inovações em produtos (Yu & Si, 2012). Assim, o empreendedor é aquele 

que tem a visão do negócio e não mede esforços para realizar o empreendimento. A sua 

realização é ver sua ideia concretizada seja na sua própria empresa ou a qual presta 

serviços (DEGEN, 2009).  

No entanto, as pessoas não necessitam de possuir todas as características à nascença para 

serem empreendedoras, uma vez que, segundo Sarkar (2010), o empreendedorismo pode 

ser estimulado, visto que apenas uma pequena parte dos indivíduos nasce com 

capacidades empreendedoras inatas e a outra parte pode adquirir essas capacidades por 

fatores extrínsecos. Consequentemente, existem estudos que destacam a importância dos 

fatores sociodemográficos, como a idade e a formação, sobre o empreendedorismo 

(Lages, 2010). 

De acordo com Mitchelmore e Rowley (2010), o conceito de capacidades 

empreendedoras, a forma de as medir e o relacionamento destas com a performance e 

sucesso empresarial, necessita de mais estudos e, até, de desenvolvimentos práticos. 

A internacionalização é benéfica para a própria empresa e para a economia local e 

nacional, já que é provável que possa gerar economias de escala, crescimento e emprego 

(Cansino, Lopez-Melendo, Pablo-Romero & Sánchez-Braza, 2013), para além de que 

aliada à inovação pode ser o motor para o crescimento organizacional (Marques, 

Marques, Leal & Cardoso, 2017).  

A indústria alimentar representa cerca de 14% da indústria transformadora em Portugal, 

sendo constituída por 9296 empresas, maioritariamente de pequena e média dimensão3 e 

emprega cerca de 112 mil trabalhadores, ou seja 16% do emprego na indústria 

transformadora. É um dos sectores com mais peso na economia nacional, com um volume 

de negócios a rondar os 15 mil milhões de euros o que representa 15,4% da indústria 

3 https://www.pordata.pt/Portugal/Empresas+no+sector+da+indústria+transformadora+total+e+por+tipo-2955-247979   

https://www.pordata.pt/Portugal/Empresas+no+sector+da+indústria+transformadora+total+e+por+tipo-2955-247979
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transformadora. No contexto, as exportações valem cerca de 30% da faturação4. Trata-se 

de um setor que contribui para a internacionalização da economia portuguesa: de acordo 

com o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral5o crescimento médio 

das exportações do complexo agro-alimentar foi de 7,9%, claramente superior à taxa de 

crescimento médio anual das exportações de bens que se cifrou em 3,4%. Estes dados 

mostram, claramente, a importância do setor agro-alimentar na economia portuguesa. 

Em suma, alguns setores têm-se destacado na economia portuguesa nos últimos anos 

durante o período de crise e pós-crise económica, um deles foi o setor agro-alimentar e, 

em virtude, da forte concorrência existente, a aposta na inovação pode ser uma mais valia 

para o sucesso das empresas.  

Tendo em conta a importância do comportamento inovador, das capacidades 

empreendedoras e da internacionalização para o crescimento económico, achamos 

pertinente desenvolver uma investigação que possa contribuir para a literatura existente 

ao relacionar estes mesmos conceitos, em particular para o setor agro-alimentar. 

Assim sendo, definimos como objetivos do presente estudo: 

- investigar de que forma o comportamento inovador dos empresários do setor 

agro-alimentar influencia os resultados em inovação; 

- estudar de que forma a capacidade empreendedora influencia o comportamento 

inovador e os resultados em inovação; 

- analisar de que forma o comportamento inovador dos empreendedores influencia 

a internacionalização, bem como a influência dos resultados em inovação na 

internacionalização; 

- aferir de que forma o comportamento inovador dos empresários é influenciado 

pela formação prévia na área e pela sua idade, bem como a influência da idade e 

formação nos resultados de inovação.  

 

  

                                                 
4 https://www.fipa.pt/estatisticas/exportacoes-e-importacoes-industria-alimentar 
5 http://www.gpp.pt/index.php/estatisticas-agricolas/estatisticas-agricolas 

https://www.fipa.pt/estatisticas/exportacoes-e-importacoes-industria-alimentar
http://www.gpp.pt/index.php/estatisticas-agricolas/estatisticas-agricolas
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1.3. ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

Para a concretização dos objetivos anteriormente apresentados, o presente trabalho 

estrutura-se como se segue: 

No Capítulo II, após a introdução, é exposta a fundamentação teórica sobre a qual esta 

investigação incide, sendo descritos os conceitos teóricos, nomeadamente, o 

comportamento inovador e as capacidades empreendedoras. Serão também abordados 

diferentes conceitos que estão intimamente relacionados com o modelo de investigação 

proposto, identificadas as hipóteses de investigação é proposto o modelo conceptual de 

investigação. 

No capítulo subsequente, apresentamos a metodologia adotada na investigação, bem 

como, a amostra, o instrumento de recolha de dados e o método de análise dos mesmos. 

No capítulo IV, denominado “Apresentação e Análise dos Resultados” é apresentada a 

análise e discussão dos resultados, bem como os principais testes estatísticos empregues. 

Por fim, no capitulo V, é exposta a conclusão desta dissertação e o seu enquadramento 

com a revisão de literatura, os contributos do estudo, as limitações que foram surgindo ao 

longo da investigação e sugestões para investigações futuras que possam complementar 

este estudo. 
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Neste capítulo apresentamos uma revisão dos construtos em estudo (comportamento 

inovador, capacidades empreendedoras, internacionalização e perfil do empreendedor), 

as hipóteses de investigação e o modelo conceptual de investigação. 

2.1. COMPORTAMENTO INOVADOR 

A inovação é fundamental para o sucesso e sobrevivência, a longo prazo, de qualquer 

organização, visto que contribui para a obtenção de vantagens competitivas (Palazzeschi 

et al.,  2018) e deve consistir em melhorias de desempenho e ganhos de eficiência 

(Rufaidah, 2017). Pelos benefícios inerentes, tem sido alvo de discussão por parte de 

psicólogos e cientistas que tentam aferir como estimula-la (Peñalver, Mas & Fleta, 2018), 

no entanto, as empresas necessitam de estar recetivas a novas ideias, possuir a capacidade 

de combinar essas mesmas ideias e de as converter em soluções de melhoria, para além 

de estimular as pessoas a desenvolverem-nas (Del Mar Fuentes‐Fuentes, Bojica, Ruiz‐

Arroyo & Welter, 2017). 

Importa clarificar que a inovação pode ser estudada em diferentes níveis, isto é, de forma 

organizacional, em grupo ou individual, sendo que neste último caso os investigadores 

referem-se, sobretudo, à análise do comportamento inovador (Hassi & Rekonen, 2018; 

Palazzeschi et al.,  2018).  

De salientar, que o valor do comportamento inovador individual dos colaboradores é 

extensamente reconhecido para o sucesso da organização, já que as ações individuais são 

fundamentais para a inovação e para a melhoria contínua das organizações (Peñalver et 

al., 2018; Haider & Akbar, 2017; De Jong & Den Hartog, 2010). Assim, e numa sociedade 

em que o trabalho está cada vez mais orientado para o conhecimento e definido de uma 

forma mais flexível, as organizações podem-se tornar mais propensas para inovar, ao 

explorar as capacidades de inovação dos seus colaboradores (De Jong & Den Hartog, 

2007). Desta forma, no atual ambiente empresarial, os colaboradores podem fornecer 

ideias e, subsequentemente, essas podem ser empregues para o desenvolvimento de novos 

e melhores produtos, serviços e processos (Yuan & Woodman, 2010; De Jong & Den 

Hartog, 2007). Este conceito, enquanto causa para o sucesso organizacional, tem sido 

alvo de atenção tanto no mundo empresarial, como no académico (De Jong & Den Hartog, 

2007) e tem recebido uma crescente atenção por parte da literatura (Haider & Akbar, 

2017; Hakimian, Farid, Ismail & Nair, 2016). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24338908800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24338908800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506244602&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506244602&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23976519300&zone=
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Entende-se como comportamento inovador a introdução e aplicação de novas ideias, 

produtos, processos e procedimentos ao trabalho, unidade de trabalho ou organização de 

uma pessoa, podendo ser realizado tanto por um membro individual como por um grupo 

de indivíduos dentro de uma organização (Hassi & Rekonen, 2018; Haider & Akbar, 

2017; Anderson, 2012; Yuan & Woodman, 2010; De Jong & Den Hartog, 2007). De 

acordo com Lukeš e Stephan (2017), o comportamento inovador pode ser definido como 

o comportamento através do qual os colaboradores geram ou adotam novas ideias e, 

posteriormente, fazem esforços para implementar essas mesmas ideias. Investigar e 

garantir recursos para implementar novas ideias, sugerir aplicar novos métodos de 

trabalho ou, ainda, aplicar novas formas para alcançar objetivos são exemplos de tais 

comportamentos (Yuan & Woodman, 2010). De Jong e Den Hartog (2007) fazem uso do 

termo “comportamento laboral inovador” para realçar que o comportamento inovador 

ocorre em ambientes de trabalho. 

O comportamento inovador pretende gerar benefícios, resultar em produtos inovadores e 

compreende um processo que engloba vários estágios, capturando, assim, todos os 

comportamentos através dos quais os colaboradores podem contribuir para o processo de 

inovação (Hassi & Rekonen, 2018; Kang, Solomon & Choi, 2015). No entanto, este tipo 

de comportamento requer que o indivíduo seja capaz e esteja disposto a ser inovador 

(Hassi & Rekonen, 2018). Por exemplo, os colaboradores podem gerar inovações em prol 

de eficiência nas suas funções laborais, já que um aumento na performance laboral leva 

ao sucesso e competitividade do colaborador (Rufaidah, 2017). 

Neste sentido, o comportamento inovador é um conceito intimamente relacionado com a 

criatividade, apesar deste ser mais amplo do que a criatividade (Rufaidah, 2017; Yuan & 

Woodman, 2010; De Jong & Den Hartog, 2007) e englobar uma variedade de 

comportamentos envolvidos no desenvolvimento, promoção e implementação de novas 

ideias (Anderson, 2012; Yuan & Woodman, 2010). Assim, o comportamento inovador 

distingue-se da criatividade pela intenção de produzir algum tipo de benefício, esperando-

se que resulte em produtos inovadores, ainda que a separação entre ambos os tipos de 

comportamento se assuma como pobre (De Jong & Den Hartog, 2007), já que existem 

modelos que estudam a criatividade e incluem também a implementação de ideias 

criativas (Rufaidah, 2017). A criatividade, a inovação e o comportamento inovador têm 

sido investigados, nos últimos anos, por diversos autores oriundos de áreas distintas, 
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como sejam a gestão, a economia, a sociologia, a psicologia, a história e o design 

industrial (Hakimian et al., 2016).  

O comportamento organizacional possui uma infinidade de facetas que se vão revelando 

ao longo do tempo (Lukeš & Stephan, 2017). No entanto, de acordo com os mesmos 

autores, existem seis facetas chave que conduzem a outputs de inovação, a saber: a 

geração de ideias, a procura de ideias, a comunicação de ideias, a implementação de 

ideias, o envolvimento de outras pessoas e a superação de obstáculos. 

Diversos estudos têm-se debruçado sobre a identificação de fatores que possam encorajar 

e capacitar a adoção do comportamento inovador no contexto de trabalho. Os tópicos 

frequentemente estudados incluem características individuais, motivação (De Jong & Den 

Hartog, 2007) e afeto (Agarwal, 2014), bem como antecedentes contextuais (Park, Song, 

Yoon, & Kim, 2014), como cultura organizacional (Collins & Smith, 2006), 

características do trabalho, liderança e relações sociais (Kang et al., 2015; Agarwal, 

2014). De acordo com o modelo de Scott e Bruce (1994), o comportamento inovador 

individual resulta de quatro sistemas que interagem: características individuais, liderança, 

grupo de trabalho e o ambiente organizacional. Numa cultura organizacional que favorece 

comportamentos inovadores, os colaboradores tendem a seguir essa mesma tendência, 

agindo de forma inovadora (Kang et al., 2015). O comportamento inovador individual é 

influenciado pelas capacidades cognitivas do sujeito, as suas capacidades técnicas, 

características de personalidade e a sua vontade de inovar (Hassi & Rekonen, 2018). De 

acordo com Lukeŝ e Stephan (2017) o comportamento inovador também é influenciado 

pelo ambiente e suporte no trabalho, já que o apoio do gestor da organização assume-se 

como o fator que mais influencia o comportamento organizacional e este, por sua vez, é 

influenciado pelo suporte organizacional, sendo que este é influenciado pela forma como 

a inovação é encarada pela cultura nacional. Neste sentido, o suporte organizacional pode 

ser entendido como um dos recursos disponibilizados pela organização para implementar 

novas ideias e estimular a inovação e, tal suporte, é encorajador para o desenvolvimento 

do comportamento inovador (Palazzeschi et al., 2018). Os líderes podem funcionar como 

influenciadores poderosos no comportamento inovador dos colaboradores através das 

suas ações deliberadas e o seu comportamento diário, com o propósito de estimular a 

gestão e aplicação de ideias (De Jong & Den Hartog, 2007), uma vez que existe uma 
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relação positiva entre a capacidade de liderança do Chief Executive Officer (CEO) e o 

comportamento inovador individual (Kang et al., 2015). 

De referir, que foram várias as tentativas estabelecidas para demonstrar que a cultura 

organizacional, o ambiente, o relacionamento com os líderes, as características do 

trabalho, o contexto social ou do grupo, as diferenças individuais e o comprometimento 

afetivo afetam a inovação individual (Hakimian et al., 2016). Além disso, como promover 

e fomentar tais comportamentos é um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores 

(Hakimian et al., 2016). Por essa razão, investigadores e profissionais procuram saber os 

antecedentes do comportamento inovador (Hakimian et al., 2016), sabendo que a base da 

inovação são ideias e são, precisamente, as pessoas que desenvolvem ideias, as põem em 

prática e as modificam, daí a importância de entender o que motiva ou possibilita o 

comportamento inovador (Scott & Bruce, 1994) 

Neste sentido, as atividades inovadoras necessitam de pessoas para as desenvolveram, 

sejam empreendedores ou colaboradores (Rufaidah, 2017), existindo na literatura 

escassos exemplos de estudos que abordem o comportamento inovador do empreendedor 

(e.g., Lukeŝ & Stephan; 2017; Kang et al., 2015; Lukeš, 2013).  

Outputs caracterizam-se como a implementação de novas ideias que modificam produtos, 

serviços ou processos numa organização (Lukeŝ & Stephan, 2017). Diferentes outputs de 

inovação, como inovação de produto e processo, são o resultado de vários inputs de 

inovação (Pellegrino, Piva & Vivarelli, 2015). Os outputs da inovação podem ser 

diferenciados aquando da sua posição no processo de inovação, por exemplo a inovação 

de produto é o resultado de um processo inovador orientado para o mercado e representa 

um resultado pré-mercado, enquanto que as vendas de uma inovação de produto é um 

resultado ex-post da aceitação do mercado (Pellegrino et al., 2015). 

Os empresários inovadores alcançam resultados inovadores, como invenções, patentes, 

novos produtos ou novos modelos de negócios. De salientar que os resultados de inovação 

podem ter consequências substanciais e diversas tanto para a empresa, a indústria, a região 

ou o país (Block et al., 2017). Assim, a inovação regional tem influência no crescimento 

regional, realçando a importância do empreendedorismo inovador para o 

desenvolvimento regional (Block et al., 2017). Helmers e Rogers (2010) sublinham, 

ainda, a influência da inovação na sobrevivência das empresas, existindo uma relação 
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positiva entre a capacidade de inovação das empresas e a subsequente sobrevivência 

destas. 

De acordo com a literatura, as pequenas e médias empresas (PMEs) e start-ups 

desenvolvem inovação de maior qualidade e mais avançada do que grandes empresas, por 

outro lado, as últimas ganham em termos de quantidade de inovação (Block et al., 2017). 

Ainda, de acordo com o estudo realizado pelos mesmos autores, as características do 

empreendedor ou CEO influenciam os outputs de inovação, bem como, a nível macro, os 

fatores regionais.  

Neste sentido definimos a seguinte hipótese de investigação: 

H1: O comportamento inovador dos empresários do setor agro-alimentar afecta 

positivamente os outputs de inovação.  

 

2.2. CAPACIDADE EMPREENDEDORA 

Nas últimas décadas, empreendedorismo e, consequentemente, o empreendedor têm sido 

alvo de atenção por parte de diversos estudos (Block et al., 2017). 

De acordo com Landström (2008), o empreendedorismo caracteriza-se como sendo um 

fenómeno complexo, existindo na literatura diversos ângulos explorados pelos vários 

autores, levando, assim, a diferentes definições.  

Neste sentido, o empreendedor caracteriza-se como uma pessoa aventureira, inovadora e 

que procura oportunidades de risco ao invés de estabilidade, distinguindo-se das outras 

pessoas pela sua consciência empreendedora e criatividade (Chen, 2017). O conceito de 

empreendedor compreende um indivíduo com capacidade de organização, gestão e 

aceitação das necessidades de uma empresa (Jagodič & Dermol, 2015), que cria novas 

empresas geradoras de riqueza para a economia local, contribuindo, desse modo, para o 

crescimento económico (González-Pernía, Jung & Peña, 2015) e social (Block et al., 

2017). Por estas contribuições e benefícios sociais, o empreendedor desperta interesse 

académico e político com o objetivo de se desenvolverem políticas para promover o 

empreendedorismo (Block et al., 2017). Na literatura reconhece-se que é impossível 

compreender o panorama empresarial, sem estudar o comportamento do próprio 

empreendedor (Planko, Cramer, Hekkert & Chappin, 2017). 
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Existem múltiplos termos e frases na literatura para descrever os fatores que afetam o 

empreendedorismo, no entanto, na sua maioria a diferença deve-se à semântica (Ahmad 

& Hoffmann, 2008). Grande parte dos atores concorda que o empreendedorismo e o 

empreendedor representam uma mistura de oportunidades, capacidades e recursos, apesar 

que esta combinação pode não ser suficiente para levar ao empreendedorismo, se os 

custos de oportunidade e de constituição forem superiores aos benefícios potenciais 

(Ahmad & Hoffmann, 2008).  

A capacidade pode ser entendida como uma performance que resulta de uma mistura das 

capacidades inatas e fundamentais de uma pessoa e do desenvolvimento dessas 

capacidades através da preparação, prática e experiência (Jagodiĉ & Dermol, 2015; 

Adeyemo, 2009). Segundo Lans, Hulsink, Baert e Mulder (2008), a capacidade consiste 

numa combinação de conhecimento, capacidades e atitudes. 

Existem diversas definições de capacidades empreendedoras na literatura, seguindo-se o 

quadro 1 que apresenta algumas dessas definições:  

Quadro 1 - Definições para o conceito de capacidades empreendedoras. 

AUTOR DEFINIÇÂO 

Kilby (1971) 

A combinação de possíveis capacidades empreendedoras engloba a 

perceção de oportunidade económica, inovação técnica e organizacional, 

ganho de controlo sobre recursos escassos, assumindo responsabilidades 

na gestão interna e sobre avanços externos da empresa em todos os 

aspetos. 

Hisrich & Peters (2002) 

Consideram que capacidade empreendedora consistente na capacidade de 

criar algo novo com valor, dedicando-lhe tempo e esforço necessários, 

assumindo o acompanhamento dos riscos financeiros, psicológicos e 

sociais inerentes e recebendo a recompensa daí resultante. 

Man, Lau & Chan (2002) 

Definem capacidades empreendedoras como características de nível 

superior que abrangem traços de personalidade, skills e conhecimentos, ou 

seja, a capacidade total do empreendedor para desempenhar com sucesso a 

sua função. 

Olagunju (2004) 

Defende que capacidade empreendedora se traduz na capacidade de 

explorar uma ideia e de criar um negócio para ganhos pessoais, sociais e 

de desenvolvimento. 

Ahmad & Hoffman (2008) 
As capacidades empreendedoras incluem o capital humano e social do 

empreendedor. 

Mitchelmore & Rowley 

(2010) 

Referem que capacidades empreendedoras são fatores importante para o 

crescimento e sucesso empresarial. 

Mohamad & Sidek (2013) 
O conceito de capacidades empreendedoras pode ser interpretado como 

qualidades, competências e/ ou valores empreendedores. 

Santos, Marques & 

Ferreira (2018) 

As capacidades empreendedoras são as capacidades básicas que permitem 

aos indivíduos iniciar e desenvolver um negócio de forma rentável. 

Fonte: Elaboração própria. 
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São muitas as definições de capacidades empreendedoras, mas, na sua essência e no 

contexto empreendedor, a capacidade foi identificada como um fator fundamental para 

se ser empreendedor e se ter sucesso nas práticas empreendedoras (Ibrahim & Lucky, 

2014).  

Ainda de referir que as relações com clientes, fornecedores, instituições financeiras, 

entidades públicas, etc., são importantes para o desenvolvimento de capacidades 

empreendedoras e têm um impacto positivo na performance da empresa (Del Mar 

Fuentes-Fuentes et al., 2015). 

Segundo Adeyemo (2009), empreendedores devem dispor de inúmeras capacidades 

empreendedoras para serem bem-sucedidos, isto é, atributos pessoais, capacidades 

educacionais, empreendedoras e de gestão. No entanto, de acordo com o mesmo autor, o 

empreendedor pode não estar na posse de todas as capacidades desde o início, mas 

existem cinco que são fundamentais para ser vitorioso: capacidades de marketing e venda; 

conhecimentos financeiros; auto-motivação; gestão do tempo e skills administrativas.  

A promoção do empreendedorismo tem sido um dos principais focos dos decisores 

políticos nos últimos anos, tendo sido lançadas inúmeras iniciativas para fomentar o 

empreendedorismo na convicção de que a atividade empresarial está associada à criação 

de riqueza, inovação tecnológica e aumento de bem-estar social (Lerner & Malmendier, 

2013). Para Liñan (2008), o sucesso do empreendedor deve-se ao desenvolvimento de 

determinadas capacidades e habilidades, por conseguinte, a introdução de políticas, 

especificamente, para a educação, seriam um complemento fundamental nos diversos 

cursos/ formações sobre planos de negócios. Ainda, de acordo com Liñan (2008), uma 

visão mais próxima e social do empreendedorismo contribuirá para as pessoas acharem 

que têm mais capacidades empreendedoras, traduzindo-se numa maior intenção 

empreendedora. Relativamente às políticas, é de referir que existem algumas que podem 

ter influência nas capacidades empreendedoras, tais como políticas relacionadas com o 

ensino e a experiência do empreendedor, educação empresarial, educação para o 

empreendedorismo e infraestruturas para o empreendedorismo e, até, a imigração 

(Ahmad & Hoffmann, 2008).  
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De acordo com o estudo de Mitchelmore e Rowley (2010), o conceito de capacidades 

empreendedoras, a forma de as medir e a relação destas com a performance e sucesso 

empresarial, carece de mais atenção por parte dos investigadores investigações e, 

igualmente, de desenvolvimentos práticos. 

Tendo em consideração o exposto nos parágrafos anteriores definimos as seguintes 

hipóteses de investigação: 

H2: A capacidade empreendedora dos empreendedores do setor agro-alimentar 

influencia positivamente o comportamento inovador 

H3: A capacidade empreendedora dos empreendedores do sector agro-alimentar 

afeta positivamente os resultados inovadores 

 

2.3. INTERNACIONALIZAÇÃO 

Em 1999, Daly define que a internacionalização se refere à crescente importância do 

comércio internacional, relações internacionais, tratados, alianças, etc. De acordo com 

Czinkova, Ronkainen e Ortiz-Buonafina (2004), a internacionalização consiste na decisão 

das empreses se internacionalizarem e pode ser entendida como a expansão de atividades 

além das fronteiras nacionais para locais geográficos novos para a organização 

(Shearmur, Doloreux & Laperrière, 2015).  

Tradicionalmente, a inovação e a internacionalização eram encaradas como duas opções 

alternativas para o crescimento, ocorrendo de forma ocasional no caso da inovação e 

incrementalmente na internacionalização (Onetti, Zucchelli, Jones & McDougall-Covin, 

2012).  

Atualmente, a inovação e a internacionalização estão intimamente relacionadas, com uma 

conduzindo à outra (Marques, Santos, Moreira & Braga, 2018). Além de despertar 

interesse académico, a internacionalização e inovação estão no centro de importantes 

questões políticas que visam o aumento da produtividade, competitividade e crescimento 

económico (Añón Higón & Driffield, 2011). De salientar, que os vários governos estão a 

fornecer recursos com o objetivo de fomentar a atividade exportadora e a inovação, já que 

estas são encaradas como motores para o crescimento económico (Añón Higon & 

Driffield, 2011). 
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A literatura sobre inovação sugere que a internacionalização é suscetível de beneficiar a 

inovação (Marques et al., 2018), uma vez que, a inovação pode tirar partido do 

conhecimento adquirido no mercado externo (Alarcón & Sánchez, 2016). O estudo de 

Boermans e Roelfsema (2015) evidenciou a tendência de que as várias formas de 

internacionalização levam a que as empresas inovem e, também, faculta acesso a inputs 

que não estão disponíveis no mercado doméstico, promovendo, assim, a inovação. Por 

outro lado, a literatura sobre internacionalização sugere que a inovação e transferência de 

conhecimento são passíveis de favorecer as oportunidades de internacionalização 

(Marques et al., 2018), já que os recursos de inovação possibilitam melhorias de 

produtividade, o que por sua vez, pode ter efeitos na internacionalização da empresa 

(Alarcón & Sánchez, 2016). Esta realidade, apresenta, assim, uma relação positiva 

bidirecional (Marques et al., 2018) e, segundo Añón Higón e Driffield (2007), a inovação 

e a internacionalização estão mutuamente dependentes. 

Por norma, as motivações da internacionalização das empresas podem ser de dois tipos: 

motivações proativas ou reativas (Braga, Marques & Serrasqueiro, 2017). O primeiro tipo 

de motivações compreende estímulos para experimentar mudanças estratégicas, ou seja, 

a empresa internacionaliza-se porque assim o deseja (Braga et al., 2017). Motivações 

reativas influenciam empresas sensíveis a mudanças ambientais, isto é, a empresa 

internacionaliza-se por uma necessidade (Braga et al., 2017). 

O processo de internacionalização é benéfico para a própria empresa e para a economia 

local e nacional, já que é provável que possa gerar economias de escala para as empresas 

locais e, para além disso, crescimento e emprego (Cansino et al., 2013). Marques et al. 

2017) reforçam que a inovação aliada à internacionalização pode ser o motor para o 

crescimento organizacional, para além de que a inovação de produto e processo beneficia 

com a melhoria da competitividade nacional, assim como de oportunidades adicionais 

presentes nos mercados internacionais (Yu & Si, 2012). Por outro lado, a inovação de 

produto oferece maiores benefícios e vantagens de exportação do que a de processo 

(Alarcón & Sánchez, 2016).  

Tendo em consideração o exposto nos parágrafos anteriores definimos as seguintes 

hipóteses de investigação: 
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H4: O comportamento inovador dos empreendedores do setor agro-alimentar 

influencia positivamente a internacionalização 

H5: Os outputs de inovação influenciam positivamente a internacionalização 

 

2.4. PERFIL DO EMPREENDEDOR: FORMAÇÃO E IDADE 

De acordo com Dornelas (2012), até há poucos anos, acreditava-se que o 

empreendedorismo era inato, e de forma alguma poderia ser ensinado. O empreendedor 

nascia com um diferencial e era predestinado ao sucesso, e as pessoas que não nasciam 

com o “dom” empreendedor eram desencorajadas a procurar essa via. O aumento no 

interesse pelos processos e metodologias de ensino da gestão e do empreendedorismo 

teve início em estudos que questionavam esse entendimento de que a capacidade gestora 

e empreendedora é inata ao ser humano, só podendo ser herdada geneticamente. 

Hoje em dia, esse discurso mudou e, cada vez mais, acredita-se que a competência de 

gestão e de empreendedorismo pode ser ensinada e entendida por qualquer pessoa e que 

o sucesso é decorrente de um conjunto de fatores internos e externos ao negócio, do perfil 

do gestor e de como ele gere as adversidades que encontra no dia-a-dia (Dornelas, 2012, 

p. 30). Assim, as características empreendedoras são, na sua maioria inatas (Verheul, 

Wennekers, Audretsch & Thurik, 2001), mas, segundo alguns autores (e.g., Fayolle, 

Verzat & Wapshott, 2016; Jagodiĉ & Dermol, 2015; Dornelas, 2012; Adeyemo, 2009; 

Parker, 2007; Kuratko, 2005; Volkmann, 2004) o empreendedorismo pode ser 

desenvolvido através da educação e das experiências vividas, uma vez que, com o passar 

do tempo, as pessoas adquirem conhecimento, skills e experiência (Albort-Morant & 

Oghazi, 2016). 

Alguns estudos sobre o empreendedorismo realçam a importância dos fatores 

sociodemográficos sobre este (Lages, 2010).  

Um desses fatores sociodemográficos é a idade. A idade é mencionada por diferentes 

autores (e.g., Parker, 2018; Albort-Morant & Oghazi, 2016; Gonçalves & Pifano, 2015; 

Bergmann & Sternberg, 2007; Lévesque & Minniti, 2006) como uma característica 

importante para o comportamento empreendedor. Verheul et al., (2001) afirmam que a 

idade dos indivíduos tem influência no empreendedorismo, já que existem diferentes 

níveis de disponibilidade para criar um negócio nos diferentes grupos etários. No entanto, 
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não existe consenso na literatura relativamente à influência desta para a propensão 

empreendedora (Bergmann & Sternberg, 2007). Se, por um lado, existem autores que 

defendem que o empreendedorismo aumenta com a idade (e.g., Blanchflower, 2004), por 

outro lado, existem autores que consideram que os jovens são mais propensos para o 

empreendedorismo (e.g., Bergmann & Sternberg, 2007).  

Outros autores sugerem, ainda, que, inicialmente, a propensão empreendedora vai 

aumentando com a idade até uma certa altura e, posteriormente, decresce (Bergmann & 

Sterberg, 2007; Lévesque & Minniti, 2006). O pico da intenção empreendedora vai 

depender de cada um dos países e do nível de desenvolvimento destes, no entanto 

Lévesque e Minniti (2011) sugerem que esse pico seja entre os 25 e 34 anos. 

O facto de os autores abordarem diferentes conjuntos de variáveis explicativas pode estar 

na origem desta ambiguidade nos resultados (Gonçalves & Pifano, 2015). 

Outro fator sociodemográfico a ter em conta é a educação/ habilitações académicas. A 

educação proporciona a formação de competências empreendedoras, transmite valores 

empresarias e pode, até, influenciar a atitude em relação ao empreendedorismo (Verheul 

et al., 2001). Assim, Menzies e Paradi (2003), Kennedy e Peterman (2003) e Ferrante 

(2005) citado em Lages (2010), acreditam que o nível e o tipo de educação constituem 

um contributo importante para o futuro empreendedor, isto é, a educação é importante no 

empreendedor. 

Em suma, apesar das características pessoais dos empreendedores, a educação e cultura 

vividas têm um papel bastante importante na promoção do empreendedorismo. A 

ilustração seguinte mostra que apenas uma pequena parte das pessoas nasce com 

capacidades empreendedoras inatas, enquanto que a maioria pode ser influenciada pelos 

fatores já mencionados (fatores extrínsecos).  
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Fonte: Adaptado de Gibb (1987). 

 

Figura 1 - Fatores externos que influenciam características empreendedoras 

 

Pelas razões expostas, é necessária uma maior atenção no que diz respeito aos meios que 

propiciem uma educação e cultura mais voltadas para o conceito de empreender, já que 

as mesmas podem ter um papel fundamental na determinação de um indivíduo se tornar 

ou não empreendedor.  

Tendo em consideração o exposto nos parágrafos anteriores definimos as seguintes 

hipóteses de investigação: 

H6: A formação do empreendedor em gestão afeta positivamente o seu 

comportamento inovador 

H7: A formação do empreendedor em gestão afeta positivamente os resultados de 

inovação 

H8: A idade do empreendedor influencia o seu comportamento inovador 

H9: A idade do empreendedor influencia os resultados de inovação 

 

2.5. PROPOSTA DE UM MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO 

De acordo com o objetivo e as hipóteses de investigação fundamentadas na revisão de 

literatura apresentada no ponto anterior, é proposto o modelo conceptual de investigação 

que se apresenta na Figura 2. Este modelo foi baseado na articulação e incorporação de 

dimensões abordadas nos estudos de Lukeš e Stephan (2017) para o comportamento 



Capítulo II – Fundamentação Teórica 

Página | 23 

inovador e outputs de inovação, adaptada para o empreendedor, na capacidade 

empreendedora (Liñan, 2008) e na internacionalização (CIS2014; Marques et al., 2017). 

Assim, e tendo em conta a revisão de literatura efetuada para o efeito, propomos o 

seguinte modelo de investigação (Figura 2): 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2 – Modelo conceptual de investigação 
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A metodologia utilizada num trabalho científico é o instrumento que viabiliza a 

investigação do problema proposto, de forma a que os objetivos definidos sejam 

atingidos. A utilização de uma metodologia desajustada poderá comprometer o rigor da 

investigação e descredibilizar as conclusões obtidas (Oliveira, 1998). Consequentemente, 

a escolha da metodologia é um dos primeiros problemas com o qual os autores se 

confrontam (Mendes & Miskulin, 2017). 

Vilelas (2009, p.57) define investigação científica como: 

“Chamamos investigação científica, de um modo geral, à 

atividade que nos permite obter conhecimentos científicos, ou 

seja, conhecimentos objetivos, sistemáticos, claros, 

organizados e verificáveis”. 

Segundo Barañano (2004) o método científico consiste num instrumento para a sondagem 

da realidade, formado por um conjunto de procedimentos, através dos quais os problemas 

são formulados e as hipóteses científicas analisadas. Assim, é uma orientação que auxilia 

o investigador a planear a sua investigação, a formular hipóteses, a realizar experiências

e a interpretar os resultados obtidos. 

Este estudo tem como objetivos de investigação: 

- investigar de que forma o comportamento inovador dos empresários do setor

agro-alimentar influencia os resultados em inovação;

- estudar de que forma a capacidade empreendedora influencia o comportamento

inovador e os resultados em inovação;

- analisar de que forma o comportamento inovador dos empreendedores influencia

a internacionalização, bem como a influência dos resultados em inovação na

internacionalização;

- aferir de que forma o comportamento inovador dos empresários é influenciado

pela formação prévia na área e pela sua idade, bem como a influência da idade e

formação nos resultados de inovação.

Neste capítulo, procura-se descrever as opções metodológicas em que este trabalho de 

investigação se baseou, desde o tipo de estudo, desenvolvimento do instrumento de 

recolha de dados, seleção de amostra e por fim o tratamento estatístico empregue.  
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3.1. TIPO DE ESTUDO  

Os investigadores das ciências sociais estudam diversos fenómenos complexos e para 

descrever, explorar e compreendes esses fenómenos, utilizam diferentes metodologias de 

investigação que, geralmente, podem ser subdividas em metodologia de investigação 

quantitativa e qualitativa (Tuli, 2010). 

A vertente empírica desta investigação baseia-se na utilização do método quantitativo. 

Este tipo de método foi empregue em grande parte do século XX, nas ciências socias, 

tendo as suas origens nas ciências naturais (Tuli, 2010). A metodologia quantitativa refere 

que tudo é possível de ser quantificável (Vilelas, 2009) e consiste na análise de factos e 

fenómenos observáveis (Coutinho, 2014). 

Segundo Serapioni (2000, p. 190):  

“Os métodos quantitativos, pelas suas possibilidades de réplica, 

pelo facto de adotarem procedimentos intersubjetivamente 

controláveis e pelo seu rigor de indicar as margens de erro que 

podem ocorrer na formulação da inferência, são aptos a dar 

sólidos fundamentos às descobertas e às hipóteses formuladas”.  

A recolha de dados, neste tipo de metodologia, ocorre, maioritariamente, através de 

questionários (Borrego, Douglas & Amelink, 2009). Quanto aos dados quantitativos, os 

mesmos são representação numérica de conceitos e, relativamente às técnicas de análise 

quantitativa, estas são um conjunto de processos que dão sentido aos dados numéricos 

(Gibson, 2017). O investigador assume uma atitude distante e neutra, de forma a validar 

estatisticamente as hipóteses, sendo o objetivo desenvolver generalizações suscetíveis de 

contribuir para o aumento de conhecimento, para além de, poder prever, explicar e 

controlar fenómenos (Coutinho, 2014). 

Dada a presente abordagem, isto é, considerando o conjunto de objetivos, esta 

investigação pode ser classificada como descritiva, por procurar conhecer e descrever 

quais as dimensões e variáveis de comportamento inovador, capacidades inovadoras, 

formação e idade que mais contribuem para o desempenho das empresas do setor agro-

alimentar, neste caso concreto para a inovação e internacionalização das mesmas, e 

explicativa, por contribuir para uma melhor compreensão dos fatores pessoais do 

empreendedor que contribuem positivamente para outputs de inovação e 

internacionalização (Gil, 1999).  
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Em suma, foi realizado um estudo de natureza quantitativa e de tipo descritiva e 

explicativa. 

3.2. AMOSTRA E DADOS 

O instrumento de medida utilizado neste estudo foi um questionário administrado online 

e em papel durante o mês de novembro de 2018 em empresas portuguesas do setor agro-

alimentar da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, criadas nos últimos 5 anos, tendo 

sido obtidas 120 respostas.  

Segundo alguns autores, a aplicação de questionários dispõe de certas vantagens. Por 

exemplo, para Cooper e Schindler (2016) permite estudar um elevado número de sujeitos, 

abranger uma extensa área geográfica, garantir o anonimato, para além de, não controlar 

o tempo de resposta do inquirido, nem de influenciar o sujeito. Enquanto que, para Quivy

e Campenhoudt (1998) este tipo de instrumento de recolha de dados possibilita o acesso 

a uma grande quantidade de informação, quantificar uma pluralidade de dados e 

estabelecer relações entre variáveis e conceitos. 

Os contactos para participação foram efetuados através de uma metodologia de bola de 

neve: foram contactadas associações e cooperativas agrícolas da região em estudo e os 

dirigentes destas organizações fizeram o contacto e distribuição pelos seus associados. 

O questionário é constituído por: a) questões de índole sociodemográfica, como o género, 

a idade, as habilitações académicas e o estado civil; b) um grupo de 20 questões 

associadas ao comportamento inovador dos empreendedores em escala de Likert de 7 

pontos que foi adaptada da escala Innovative Behavior Inventory (IBI) de Lukeš e Stephan 

(2017) de forma a refletir o comportamento inovador dos empreendedores e que consiste 

num total de 6 dimensões ou subescalas, que são a geração de ideias constituída por 3 

itens (Lukeš & Stephan, 2017), a procura de ideias com 3 itens, a comunicação dessas 

mesma ideias com 4 itens, o envolvimento de parceiros/colaboradores com 3 itens 

(Howell et al., 2005), a superação de obstáculos com 4 itens (Howell, Shea & Higgins, 

2005) e o início da implementação com 3 itens (Scott & Bruce, 1994); c) os outputs de 

inovação, 3 itens em escala de Likert com base em Lukeš e Stephan (2017); d) um 

conjunto de 6 questões habilidades/capacidades empreendedoras em escala de Likert de 

7 pontos baseadas em Liñán e Chen (2009); e) uma questão que pretende aferir a 
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percentagem do volume de vendas para mercados internacionais (CIS2014; Marques et 

al., 2017); e, por fim, f) questões que pretendem aferir se na empresa, nos últimos 3 anos, 

foi introduzido algum tipo de inovação tecnológica e não tecnológica (CIS2014; Marques 

et al., 2017).   

Os dados foram avaliados recorrendo a técnicas estatísticas uni e multivariadas, bem 

como equações estruturais para a avaliação do modelo conceptual proposto. 

 

 

3.3. MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

A caracterização da amostra foi realizada recorrendo a estatísticas descritivas como a 

análise de frequências e o cálculo de médias e desvios-padrão. Já para a resposta às 

hipóteses e questões de investigação formuladas recorreu-se à modelação de equações 

estruturais, uma técnica multivariada de 2ª geração. 

O modelo de equações estruturais proposto foi estimado através de SEM-PLS 

(Lohmöller, 1989; Wold, 1982) recorrendo ao software SmartPLS 3.0 (Ringle, Da Silva 

& Bido, 2015). De notar que a escolha recaiu na utilização desta técnica devido aos seus 

menores requisitos relativamente à distribuição de dados e ao tamanho da amostra 

comparativamente com a CB-SEM (modelação de equações estruturais baseada na matriz 

de covariâncias), que é mais restritiva nomeadamente no que respeita aos requisitos do 

tipo de distribuição (normalidade multivariada), tamanho da amostra, complexidade do 

modelo e identificação e indeterminação dos fatores (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011; Hair, 

Sarstedt, Ringle & Mena, 2012). 

O modelo proposto é constituído pelo Comportamento Inovador e respetivos outputs de 

inovação; a Capacidade Empreendedora; o volume de vendas para mercados 

internacionais (Internacionalização); a Idade; o Estado Civil; e a Educação Superior como 

habilitação académica.  

Uma vez que o constructo do Comportamento Inovador se trata de um modelo reflexivo 

de 2ª ordem o seu ajustamento foi efetuado em 2 passos. Num primeiro passo foram 

avaliadas as propriedades psicométricas dos 6 sub-constructos de 1ª ordem que o 

constituem e determinados os respetivos coeficientes estruturais (scores) das variáveis 
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latentes daí resultantes, sendo, posteriormente, no 2º passo utilizado como constructo de 

1ª ordem cujas variáveis manifestas são os scores anteriormente calculados. 

Na análise dos modelos de medida começamos por apresentar algumas das suas 

propriedades bem como algumas das definições adotadas. Os valores iniciais para as 

relações do modelo de medida foram de 1, os dados foram estandardizados com 0 de 

média e 1 de variância, um número máximo de 300 iterações e o critério de abortar de 

1,0E-7.  

De notar que a avaliação de modelos baseados em SEM-PLS apoia-se em bootstrapping, 

uma forma de procedimento de reamostragem. Utilizaram-se como configurações de 

bootstrapping 5000 replicações.  

Para a avaliação das propriedades psicométricas dos constructos em estudo foram 

seguidas as recomendações referidas por Hair et al. (2012), Hair, Sarstedt, Ringle e Pieper 

(2013) e Gefen, Rigdon e Straub (2011), avaliando a fiabilidade dos indicadores (Hulland, 

1999), a validade fatorial (Bagozzi & Yi, 1988) através do α de Cronbach e da Fiabilidade 

Compósita (FC) (Fornell & Larcker, 1981), a validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988) 

e a validade discriminante (Fornell & Larcker, 1981). De uma forma geral, considera-se 

que a fiabilidade do constructo é adequada se FC≥0,7. A validade fatorial ocorre quando 

a especificação dos itens de um determinado constructo é correta (i.e., os itens medem o 

fator que se pretende medir) e é geralmente avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados. 

É usual assumir, em PLS-SEM, que se os valores fatoriais estandardizados de todos os 

itens são superiores ou iguais a 0,7, o fator apresenta validade fatorial (Hair et al., 2011). 

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 (Fornell & Larcker, 1981). Fornell e Larcker (1981) propuseram efetuar a 

avaliação da validade convergente através da variância extraída média (VEM). Valores 

de VEM superiores a 0,5 são indicativos de validade convergente adequada. A existência 

de validade discriminante foi aferida através do método de Fornell e Larcker (1981) que 

referem que o teste mais rigoroso consiste em comparar os valores da VEM de um dado 

fator com o quadrado da correlação entre os fatores, o que é o mesmo que comparar os 

valores da raiz quadrada da VEM de um dado fator com o valor da correlação entre 
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fatores. Os valores da raiz quadrada da VEM dos fatores devem ser superiores aos valores 

da correlação entre os mesmos. 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é composta por 87,5% de elementos do género masculino, com a idade a oscilar 

entre os 32 e os 73 anos com uma média de 49,1 anos e um desvio-padrão de 9,6 anos, 

sendo a faixa etária dos 50 aos 59 anos a mais representada (Quadro 2). A maioria dos 

inquiridos tem como habilitações académicas um curso superior (55,8%), verificando-se 

que o grupo mais representativo é o dos elementos com uma licenciatura, especialização 

ou pós-graduação (48,3%). No que concerne ao estado civil a quase totalidade dos 

inquiridos encontra-se casada ou em união de facto (89,2%). 

Quadro 2 – Caracterização sociodemográfica 

Variáveis N % 

Género 

Masculino 105 87,5 

Feminino 15 12,5 

Faixa Etária 

30-39 anos 27 22,5 

40-49 anos 35 29,2 

50-59 anos 42 35,0 

60 ou + anos 16 13,3 

Habilitações académicas 

4ª classe (1º ciclo) 5 4,2 

6º ano (2º ciclo) 10 8,3 

9º ano (3º ciclo) 12 10,0 

12º ano (secundário) 26 21,7 

Licenciatura / Especialização / Pós-graduação 58 48,3 

Mestrado / Doutoramento 9 7,5 

Estado Civil 

Solteiro(a) 9 7,5 

Casado(a)/ união de facto 107 89,2 

Divorciado(a)/ separado(a) de facto 3 2,5 

Viúvo(a) 1 0,8 

A partir do Quadro 3 é possível aferir algumas características associadas à empresa, 

nomeadamente no que se refere à internacionalização, constatando-se que 90% dos 

inquiridos têm alguma percentagem das suas vendas para mercados internacionais e 

48,3% têm mais de 25% do seu volume de vendas para mercados internacionais. Já 

relativamente à inovação, pode-se inferir que o tipo de inovação introduzida nestas 

empresas nos últimos 3 anos é essencialmente de cariz não tecnológico (79,2%) embora 

também se verifique em 16,7% destas empresas a introdução de inovação tecnológica nos 

últimos 3 anos. 
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Quadro 3 – Caracterização do tipo inovação e da internacionalização 

Variáveis N % 

% do volume de vendas para mercados internacionais  

Sem vendas 12 10,0 

Até 25% das vendas 50 41,7 

25-50% das vendas 35 29,2 

50-75% das vendas 16 13,3 

75-100% das vendas 7 5,8 

Introdução de inovação tecnológica nos últimos 3 anos  

Não 100 83,3 

Sim 20 16,7 

Introdução de inovação não tecnológica nos últimos 3 anos  

Não 25 20,8 

Sim 95 79,2 

 

Tendo sido efetuada a caracterização da amostra em estudo passar-se-á para a validação 

do instrumento de medida utilizado no modelo proposto através da avaliação das 

propriedades psicométricas dos constructos do Comportamento Inovador, bem como do 

modelo de medida e estrutural por forma a inferir acerca das hipóteses e questões de 

investigação propostas. 

 

4.2. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DAS 

VARIÁVEIS LATENTES DE 1ª ORDEM DO COMPORTAMENTO 

INOVADOR 

As características psicométricas referentes aos sub-constructos do Comportamento 

Inovador tiveram em conta as recomendações referidas por Hair et al. (2012), Hair et al. 

(2013) e Gefen et al. (2011), avaliando a fiabilidade dos sub-constructos bem como a 

respetiva validade fatorial, validade convergente e validade discriminante. 

Como se pode depreender do quadro 4 em anexo, o comportamento inovador ficou 

constituído por um total de 20 variáveis manifestas em 6 sub-constructos de 1ª ordem (3 

da geração de ideias, 3 da procura de ideias, 4 da comunicação de ideias, 3 do início de 

implementação, 3 do envolvimento e 4 da superação de obstáculos). 

Como se pode aferir do quadro 4 foi assegurada a fiabilidade dos constructos em análise 

com os valores da FC a serem todos superiores 0,828 (>0,70). Uma outra medida 

alternativa é a do α Cronbach verificando-se ser superior a 0,701 em todos os casos 

(>0,70). Dois dos itens da comunicação de ideias e um dos itens da implementação de 

ideias apresentaram pesos fatoriais ligeiramente inferiores a 0,7, no entanto por questões 
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teóricas e porque as dimensões apresentavam valores de FC e de VEM superiores aos 

valores recomendados optou-se por manter os referidos itens, assumindo assim a validade 

fatorial. Os valores da VEM oscilaram entre 0,589 e 0,861, enquadram-se no intervalo 

recomendado (> 0,50) pelo que foi assegurada a validade convergente (Bagozzi & Yi, 

1988).  

Quadro 4 – Fiabilidade e validade das dimensões do Comportamento Inovador (1ª ordem) 

Itens 
Pesos 

fatoriais 
FC 

α 

Cronbach 
VEM 

IDEAGEN – Geração de ideias 

IDEAGEN1 - Procuro novas formas de fazer as 

coisas no trabalho 
0,862 *** 

0,936 0,899 0,831 
IDEAGEN2 - Prefiro trabalho que exija ideias 

originais 
0,951 *** 

IDEAGEN3 - Quando algo não corre bem no 

trabalho, tento encontrar uma nova solução 
0,920 *** 

IDEASEA – Procura de ideias 

IDEASEA1 - Tento obter novas ideias dos colegas ou 

parceiros de negócio 
0,759 *** 

0,883 0,806 0,716 

IDEASEA2 - Tenho interesse em saber como as 

coisas são feitas noutros locais para poder usar essas 

ideias no meu próprio trabalho 

0,884 *** 

IDEASEA3 - Procuro novas ideias de outras pessoas 

para tentar implementar as melhores 
0,890 *** 

IDEACOM – Comunicação de ideias a parceiros/colaboradores 

IDEACOM1 - Quando tenho uma ideia nova tento 

convencer os meus parceiros/colaboradores a 

implementá-la 

0,691 *** 

0,849 0,783 0,589 

IDEACOM2 - Quando tenho uma ideia nova tento 

obter o apoio dos meus parceiros/colaboradores 
0,627 *** 

IDEACOM3 - Tento mostrar aos meus 

parceiros/colaboradores o lado positivo das novas 

ideias 

0,862 *** 

IDEACOM4 - Quando tenho uma ideia nova, tento 

envolver as pessoas adequadas 
0,861 *** 

IMPL – início da implementação 

IMPL1 - Projeto planos e momentos adequados para 

implementar as novas ideias 
0,676 *** 

0,828 0,701 0,618 
IMPL2 - Procuro os fundos necessários para a 

implementação das novas ideias 
0,808 *** 

IMPL3 - Para implementar as novas ideias, procuro 

as novas tecnologias, processos e procedimentos 
0,864 *** 

INVOL – envolvimento de parceiros/colaboradores 

INVOL1 - Quando ocorrem problemas durante a 

implementação de novas ideias coloco-os nas mãos 

de quem os sabe resolver 

0,921 *** 

0,949 0,919 0,861 INVOL2 - Tento envolver os decisores-chave na 

implementação de uma ideia 
0,924 *** 

INVOL3 - Quando tenho uma nova ideia, procuro 

pessoas que a consigam fazer avançar 
0,938 *** 

OVERC – superação de obstáculos 
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Itens 
Pesos 

fatoriais 
FC 

α 

Cronbach 
VEM 

OVERC1 - Para implementar uma nova ideia, tenho 

capacidade para persistentemente ultrapassar 

obstáculos 

0,807 *** 

0,853 0,783 0,592 

OVERC2 - Eu não desisto mesmo quando os outros 

dizem que a ideia não é exequível 
0,701 *** 

OVERC3 - Eu normalmente não descanso enquanto 

não atinjo o objetivo 
0,819 *** 

OVERC4 - Durante a implementação de uma ideia, 

eu persisto mesmo quando o trabalho não está a 

correr bem no momento 

0,745 *** 

Nota: *** p<0,001 

Os valores da raiz quadrada da VEM dos fatores revelaram-se superiores aos valores da 

correlação entre estes, o que se verifica para os fatores em estudo, como se pode 

depreender do quadro 5, pelo que existe validade discriminante para os sub-constructos 

de 1ª ordem anteriormente referidos. 

Quadro 5  – Correlações e raiz quadrada da VEM das dimensões de 1ª ordem do Comportamento 

Inovador 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) IDEACOM 0,768      

(2) IDEAGEN 0,345 0,911     

(3) IDEASEA 0,398 0,275 0,846    

(4) IMPL 0,554 0,412 0,317 0,786   

(5) INVOL 0,597 0,391 0,271 0,732 0,928  

(6) OVERC 0,472 0,177 0,255 0,566 0,649 0,770 

Nota: na diagonal encontram-se os valores da raiz quadrada da VEM 

 

Após se ter procedido à determinação dos scores dos sub-constructos de 1ª ordem do 

Comportamento Inovador, estes foram utilizados como variáveis manifestas (itens) no 

modelo proposto. 

 

4.3 MODELO DE MEDIDA (OUTER MODEL)  

Na validação do modelo de medida relativa ao modelo proposto procedeu-se à avaliação 

da fiabilidade dos constructos, validade fatorial, validade convergente e a validade 

discriminante seguindo, igualmente, as recomendações referidas por Hair et al. (2012), 

Hair et al. (2013) e Gefen et al. (2011). 

Como se pode depreender do quadro 6, a variável latente do Comportamento Inovador 

ficou com 6 variáveis manifestas, os outputs de inovação com 3 variáveis manifestas e a 

Capacidade Empreendedora com 6 variáveis manifestas. 
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Igualmente a partir do quadro 6 foi aferida a fiabilidade dos constructos que pertencem 

ao modelo (Comportamento Inovador, Outputs de inovação e Capacidade 

Empreendedora) com o valor mínimo de FC a ser de 0,835 (>0,70) e o valor mínimo do 

α Cronbach a ser de 0,724 assegurando desta forma a fiabilidade do constructo. Já a 

validade fatorial foi aferida através da análise dos pesos fatoriais tendo estes, de um modo 

geral, sido superiores 0,7, confirmando desta forma a validade fatorial (Hair et al., 2011). 

De realçar que nos casos onde os pesos fatoriais apresentaram valores inferiores a 0,7, 

caso do Risco (0,447) no constructo da Orientação Empreendedora Individual, e da 

superação de obstáculos (0,623) no caso do Comportamento Inovador optou-se para sua 

manutenção por questões teóricas e porque não influenciavam a fiabilidade e a validade 

convergente dos respetivos constructos. A validade convergente foi avaliada através da 

determinação do valor da VEM tendo o valor desta em todos os casos sido superior a 

0,512 (> 0,50) pelo que foi assegurada.  

Quadro 6  – Fiabilidade e validade dos constructos do modelo proposto 

Itens Pesos fatoriais FC 
α 

Cronbach 
VEM 

Comportamento Inovador 

IDEAGEN - Geração de ideias 0,571 

0,870 0,817 0,535 

IDEASEA – Procura de ideias 0,524 

IDEACOM – Comunicação de ideias 0,767 

IMPL – Início de implementação 0,841 

INVOL – Envolvimento de parceiros/colaboradores 0,859 

OVERC – Superação de obstáculos 0,761 

Outputs de Inovação 

OUT1 - Sou frequentemente bem sucedido no trabalho 
quando coloco as minhas ideias em prática 

0,724 

0,868 0,778 0,689 
OUT2 - Muitas coisas criadas por mim são usadas na 
nossa organização 

0,888 

OUT3 - Implementei sempre melhorias nos lugares onde 
trabalhei 

0,869 

Capacidade Empreendedora 

APHCE1 - Reconhecimento de oportunidades 0,869 

0,939 0,922 0,721 

APHCE2 - Criatividade 0,900 

APHCE3 - Capacidade para resolver problemas 0,886 

APHCE4 - Capacidade de liderança e comunicação 0,850 

APHCE5 - Desenvolvimento de novos produtos e serviços 0,834 

APHCE6 - Capacidade para contactos profissionais e 

trabalho em rede 
0,749 

Nota: *** p<0.001 

A validade discriminante foi avaliada verificando-se que os valores da raiz quadrada das 

VEM dos fatores foram superiores à sua correlação, o que acontece para os vários 

constructos em análise, como se pode constatar do quadro 7, pelo que existe validade 

discriminante. 
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Quadro 7 – Correlações e validade descriminante das variáveis latentes do modelo de medida final 

  (1) (2) (3) 

(1) Comportamento Inovador 0,732     

(2) Outputs Inovação 0,477 0,830   

(3) Capacidade Empreendedora 0,630 0,555 0,849 
Nota: na diagonal encontram-se os valores da raiz quadrada do VEM 

 

 

 

4.4 MODELO ESTRUTURAL (INNER MODEL) DO MODELO 

PROPOSTO FINAL 

A avaliação do modelo de PLS é baseada em medidas de cariz preditivo que são não 

paramétricas (Chin, 1998). O modelo estrutural é avaliado principalmente pelo R2 da 

variável latente endógena (Chin, 1998), mas também pelo tamanho do efeito f2 (Cohen, 

1988).  

A capacidade preditiva do modelo foi analisada através da utilização do R2, utilizando a 

função do algoritmo PLS do SmartPLS 3.0, foi calculada a estatística R2 das variáveis 

endógenas do modelo. Como se pode inferir do quadro 8, o valor do R2 do 

Comportamento Inovador foi de 0,415, o dos outputs de Inovação de 0,383 e o R2 da 

variável relativa à percentagem do volume de vendas para mercados internacionais 

(Internacionalização) foi de 0,147, pelo que todos foram superiores ao ponto de corte 

aceitável de 0,1 (Falk & Miller, 1992).  

O tamanho do efeito (f2) complementa o R2 e considera o impacto relativo de uma variável 

exógena em particular numa variável endógena através das alterações no R2 (Cohen, 

1988). Cohen (1988) sugere os valores de f2 de 0,02, 0,15 e 0,35 para efeitos pequenos, 

médios e grandes das variáveis preditivas. Para o modelo em análise é possível constatar 

através do quadro 8 que o maior efeito ocorre entre a capacidade empreendedora e o 

comportamento inovador com um valor de f2 de 0,533 e entre a capacidade 

empreendedora e os outputs de inovação existe um efeito médio com 0,151. 

Ainda através do quadro 8, foi aferida a relevância preditiva do modelo através da 

estatística Q2 de Stone-Geisser (Geisser, 1975; Stone, 1974). Este procedimento foi 

levado a cabo seguindo a abordagem de reamostragem por blindfolding (considerando 7 

a distância por omissão), tendo desta forma sido examinado o poder preditivo do modelo 

(Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro, 2005; Wold, 1975). Verificou-se que o valor de Q2 
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foi superior a zero em todos os constructos, sugerindo assim a relevância preditiva do 

modelo (Chin, 1998). 

Quadro 8 – Capacidade preditiva (R2), tamanho dos efeitos (f2) e relevância preditiva (Q2) do modelo 

A figura 3 refere-se ao output do SmartPLS relativo ao modelo com as variáveis de 

controlo sendo representados os valores de R2 dentro das variáveis latentes endógenas, os 

coeficientes de regressão do modelo estrutural (inner model), bem como a representação 

de todos os itens representados no modelo com os respetivos pesos fatoriais (outer 

model). 

Caminho R2 f 2 Efeito do f 2 Q2 

Comportamento Inovador →    Outputs Inovação 0,383 0,064 Pequeno 0,229 

Capacidade Empreendedora →    Comportamento 

Inovador 
0,415 0,533 Grande 0,196 

Capacidade Empreendedora →    Outputs Inovação 0,383 0,151 Médio 0,229 

Comportamento Inovador →   Internacionalização 0,147 0,069 Pequeno 0,114 

Outputs Inovação →    Internacionalização 0,147 0,025 Pequeno 0,114 

Ensino Superior →    Comportamento Inovador 0,415 0,003 - 0,196

Ensino Superior  →     Outputs Inovação 0,415 0,004 - 0,196

Idade →    Comportamento Inovador 0,415 0,024 Pequeno 0,196 

Idade →     Outputs Inovação 0,415 0,005 - 0,196
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Figura 3 – Output do modelo estrutural no SmartPLS relativo ao modelo proposto 

 

 

 

4.5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

No quadro 9 bem como na figura 4 é possível aferir o resultado das hipóteses de 

investigação formuladas podendo-se depreender que o comportamento inovador 

influencia a percentagem de vendas para mercados internacionais (βINT.CompInov=0,157; 

p=0,012) dando assim suporte à hipótese 4 sendo, no entanto, de realçar que este tem um 

efeito mediado através dos outputs de inovação embora não significativo 

(βINT.CompInov|OutInov=0,043; p=0,154). Já os outputs de inovação têm uma influência 

significativa nas vendas para mercados internacionais embora apenas considerando um 

nível de 10% em teste bilateral (βINT.OutInov=0,167; p=0,071) dando suporte à hipótese 5. 

Quadro 9 – Análise das hipóteses em estudo 

Caminho β p  
Hipótese 

suportada? 

H1: Comportamento Inovador →    Outputs Inovação 0,260 ** 0,009 Sim 

H2: Capacidade Empreendedora →    Comportamento Inovador 0,619 *** < 0,001 Sim 

H3: Capacidade Empreendedora →    Outputs Inovação 0,420 *** < 0,001 Sim 

H4: Comportamento Inovador →   Internacionalização 0,275 * 0,013 Sim 

H5: Outputs Inovação →    Internacionalização 0,167 † 0,071 Sim 
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Caminho β p 
Hipótese 

suportada? 

H6: Ensino Superior →    Comportamento Inovador -0,052 ns 0,533 Não 

H7: Ensino Superior →    Outputs Inovação 0,060 ns 0,513 Não 

H8: Idade →    Comportamento Inovador -0,148 † 0,081 Não 

H9: Idade →    Outputs Inovação 0,242 ** 0,002 Não 

Nota: *** p ≤ 0,001; ** 0,001 < p ≤ 0,010; * 0,010 < p ≤ 0,050; † 0,050 < p ≤ 0,100; ns p > 0,100; ns – não suportado 

O comportamento inovador impacta nos outputs de inovação (βOutInov.ComInov=0,260; 

p=0,009) pelo que a hipótese 1 é suportada bem como a capacidade empreendedora 

influencia o comportamento inovador dando suporte à hipótese 2 (βComInov.CapEmp=0,619; 

p<0,001). Já o impacto da capacidade empreendedora nos outputs de inovação faz-se 

sentir de uma forma direta (βOutInov.CapEmp=0,420; p<0,001) dando suporte à hipótese 3 e 

de uma forma mediada pelo comportamento inovador (βOutInov.CapEmp|CompInov=0,161; 

p=0,020). 

As últimas quatro hipóteses de investigação pretendem aferir o impacto das variáveis de 

controlo referentes à idade e ao facto de possuir ou não um curso superior como 

habilitações académicas nos constructos do Comportamento Inovador e dos outputs de 

inovação. É possível aferir a partir do quadro 9 que idade influencia o comportamento 

inovador de uma forma negativa (βCompInov.Idade=-0,148; p=0,081) embora apenas 

considerando um nível de significância de 10% em teste bilateral existindo assim suporte 

para a hipótese 8. De notar que a idade influencia os outputs de inovação 

(βOutInov.Idade=0,242; p=0,002) pelo que é suportada a hipótese 9. No que concerne ao 

impacto da posse de uma educação superior no comportamento inovador este não se 

revela significativo (βCompInov.EdSup=-0,052; p=0,533) pelo que não se verifica a hipótese 

6, o mesmo acontecendo na relação entre esta variável de controlo e os outputs de 

inovação (βOutInov.EdSup=0,060; p=0,513), pelo que não é suportada a hipótese 7. 
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Fonte: Elaboração própria. 

  

Figura 4 – Hipóteses em estudo 
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0,275* 
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Neste último capítulo serão retiradas as principais conclusões da investigação 

enquadradas com a literatura existente, e serão expostas as contribuições, limitações e 

sugestões para investigações futuras. 

5.1. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

Como referido anteriormente, os questionários aplicados online e em papel contaram com 

a participação de 120 empresas do setor agro-alimentar da região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. O género masculino foi predominante nesta investigação (87,5%) e a idade 

média dos inquiridos era de 49,1 anos. Mais de metade da amostra tem como habilitações 

académicas um curso superior (55,8%). 

A elaboração desta dissertação foi motivada, principalmente, pelo alcance dos objetivos, 

já expostos na introdução e metodologia e, com o propósito, de auxiliar na interpretação 

das conclusões, essas organizam-se por objetivo e respetivas hipóteses. 

Um dos objetivos, prende-se com a averiguação de que forma o comportamento inovador 

influencia os resultados em inovação. Consequentemente, definiu-se a seguinte hipótese: 

H1: O comportamento inovador dos empresários do setor agro-alimentar afeta 

positivamente os outputs de inovação. 

De acordo com os resultados empíricos obtidos, podemos confirmar que o 

comportamento inovador tem um impacto positivo nos outputs de inovação. 

Estes resultados corroboram a literatura consultada (e.g., Peñalver et al., 2018; Haider & 

Akbar, 2017; De Jong & Den Hartog, 2010) que sugere que o comportamento inovador é 

crucial para a inovação e para a melhoria contínua das organizações, já que as ideias 

fornecidas podem ser aplicadas para o otimizar e desenvolver novos produtos, serviços e 

processos ( Yuan & Woodmann, 2010; De Jong & Den Hartog, 2007). É de realçar, ainda, 

que é exatamente este facto que distingue o comportamento inovador da criatividade, isto 

é, o comportamento inovador deve resultar em produtos inovadores (Hassi & Rekonen, 

2018; Kang et al., 2015; De Jong & Den Hartog, 2007). 

Um segundo objetivo passava por estudar de que forma a capacidade empreendedora 

influencia o comportamento inovador e os resultados em inovação. Para tal, 

conceptualizamos as seguintes hipóteses: 
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H2: A capacidade empreendedora dos empreendedores do setor agro-alimentar 

influencia positivamente o comportamento inovador 

H3: A capacidade empreendedora dos empreendedores do sector agro-alimentar 

afeta positivamente os resultados inovadores 

De acordo com os resultados da nossa investigação, verificamos que a capacidade 

empreendedora dos empreendedores do setor agro-alimentar influencia positivamente o 

comportamento inovador e os outputs de inovação. 

Assim, importa evidenciar que a capacidade empreendedora é fundamental para o 

crescimento e sucesso organizacional, tal como defendido por Mitchelmore e Rowley 

(2010) e, consequentemente, para poder gerir um negócio de forma rentável (Santos et 

al., 2018). 

O terceiro objetivo pretendia analisar de que forma o comportamento inovador dos 

empreendedores influencia a internacionalização, bem como a influência dos resultados 

em inovação na internacionalização. Assim, definimos as seguintes hipóteses: 

H4: O comportamento inovador dos empreendedores do setor agro-alimentar 

influencia positivamente a internacionalização 

H5: Os outputs de inovação influenciam positivamente a internacionalização 

No que concerne a estas hipóteses, elas verificam-se, isto é o comportamento inovador 

influencia positivamente as vendas para mercados internacionais, bem como os resultados 

em inovação têm uma influência positiva nas vendas para mercados internacionais. 

No seguimento dos resultados obtidos, verifica-se que a inovação e a internacionalização 

estão relacionadas e, no nosso caso concreto, a inovação fomenta a internacionalização. 

Os resultados estão em linha com os estudos de Marques et al. (2018) e Alarcón e Sánchez 

(2016). 

Por fim, definimos como objetivo investigar de que forma o comportamento inovador dos 

empresários é influenciado pela formação prévia na área e pela sua idade, bem como a 

influência da idade e formação nos resultados de inovação. Portanto, delineamos as 

seguintes hipóteses: 

H6: A formação do empreendedor em gestão afeta positivamente o seu 

comportamento inovador 
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H7: A formação do empreendedor em gestão afeta positivamente os resultados de 

inovação 

H8: A idade do empreendedor influencia o seu comportamento inovador 

H9: A idade do empreendedor influencia os resultados de inovação 

Relativamente ao impacto da posse de uma educação superior, tanto no comportamento 

inovador, bem como nos resultados de inovação, esta não se mostrou significativa, pelo 

que ambas as hipóteses (H6 e H7) não são suportadas. Já a idade impacta de forma 

negativa o comportamento inovador e de forma positiva os outputs de inovação. 

Os resultados obtidos não permitem corroborar a literatura (e.g., Lages, 2010), que sugere 

que a formação é essencial para o empreendedor. 

No que concerne a idade, os resultados vão ao encontro de Verheul et al. (2001) que 

acredita que a idade tem impacto no empreendedor e convergem com o estudo de 

Bergmann & Sternberg (2007) que sugere que os indivíduos com menos idade são mais 

propensos para o empreendedorismo. 

Consideramos que a escolha deste tema se justificou pela escassez de investigações sobre 

o comportamento inovador nos empreendedores, já que a maioria dos estudos existentes

assumem como unidade de análise os colaboradores. Conseguimos contribuir para a 

lacuna existente na literatura sobre o comportamento inovador nos empreendedores, bem 

como dos outros conceitos abordados neste trabalho e aplicados ao caso, concreto, do 

setor agro-alimentar e a um território de baixa densidade. 

Por fim, com a realização deste trabalho, esperamos vir a contribuir para implicações 

futuras na comunidade académica, empresarial e governamental.   Na comunidade 

académica esperamos servir de referência para estudos futuros e ter atiçado o interesse de 

outros académicos para dar continuidade a este trabalho. No mundo empresarial ter 

realçado a importância do fomento do comportamento inovador e das capacidades 

empreendedores e, numa perspetiva governamental, ter contribuído para a elaboração de 

futuras políticas que estimulem, igualmente, tais comportamentos e capacidades. 
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5.2. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO   

Importa sublinhar que, ao longo desta investigação, foram detetadas algumas limitações 

que importa referir e que deverão ser tidas em consideração em futuras investigações 

deste âmbito. 

A primeira limitação identificada está relacionada com o facto do estudo se restringir a 

um setor em particular, levando a que alguns dos resultados não possam ser generalizados 

para outros. 

A segunda limitação inerente a este estudo decorre da amostra estar condicionada à região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, não apresentando assim observações que permitam a 

sua validade em outras ou até em outros países, em que a análise seja pertinente , ou 

comparações com empreendedores de outras regiões ou países. 

 

5.3. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES  

Ao longo desta investigação e através das limitações apresentadas no ponto anterior é 

possível sugerir investigações futuras que possam melhor e completar este estudo. 

Considera-se que estas sugestões podem trazer novas evidências sobre a relação entre as 

dimensões pessoais em estudo relacionadas com os empreendedores – comportamento 

inovador, capacidades empreendedoras, formação e idade – e os outputs de inovação e 

internacionalização – dimensões de performance essenciais para a sobrevivência e 

crescimento das PMEs do setor em análise. 

A primeira sugestão passa por escolher novas variáveis ou acrescentar variáveis pessoais 

relacionadas com o perfil do empreendedor, bem como, selecionar outras variáveis de 

controlo, de modo a verificar se os resultados obtidos são consistentes, como por exemplo 

a dimensão da empresa.  

A segunda sugestão passa por aplicar o mesmo questionário em regiões de Portugal e de 

outros países de forma a ser possível uma comparação entre empreendedores do setor 

agro-alimentar. 
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APÊNDICE 

Questionário de investigação 

No âmbito do Mestrado em Gestão, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro será realizado um 
estudo de investigação, na qual se pretende identificar o comportamento inovador dos empresários do 
sector Agroalimentar.  
As suas respostas são confidenciais e serão utilizadas, exclusivamente, para fins de investigação. 
Agradecemos, desde já, o tempo que vai despender no preenchimento do questionário. A sua 
colaboração é preciosa; sem ela a investigação não poderá ser realizada. 

Ao preencher o questionário tenha, por favor, em conta que: 
1. É importante que responda a todas as questões, caso contrário o questionário não poderá ser

considerado válido para tratamento estatístico. 
2. Não há respostas corretas e incorretas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.
3. As respostas são completamente confidenciais.

______________________________________________________________________________________________ 

1. Por favor indique o seu nível de acordo em cada uma das seguintes questões
(1 = Discordo completamente, 4 = Não concordo nem discordo e 7 = Concordo completamente)

Perfil de Comportamento Inovador 1 2 3 4 5 6 7 

IDEAGEN_1 Procuro novas formas de fazer as coisas no trabalho ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IDEAGEN_2 Prefiro trabalho que exija ideias originais ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEAGEN_3 
Quando algo não corre bem no trabalho, tento encontrar uma nova 

solução ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEASEA_1 Tento obter novas ideias dos colegas ou parceiros de negócio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEASEA_2 
Tenho interesse em saber como as coisas são feitas noutros locais 

para poder usar essas ideias no meu próprio trabalho ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEASEA_3 
Procuro novas ideias de outras pessoas para tentar implementar as 

melhores ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEACOM_1 
Quando tenho uma ideia nova tento convencer os meus colegas 

dela ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IDEACOM_2 Quando tenho uma ideia nova tento obter o apoio da administração ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IDEACOM_3 Tento mostrar aos meus colegas o lado positivo das novas ideias ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IDEACOM_4 Quando tenho uma ideia nova, tento envolver as pessoas adequadas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMPL_1 
Projeto, planos e momentos adequados para implementar as novas 

ideias ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMPL_2 
Procuro os fundos necessários para a implementação das novas 

ideias ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMPL_3 
Para implementar as novas ideias, procuro as novas tecnologias, 

processos e procedimentos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INVOL_1 
Quando ocorrem problemas durante a implementação, eu coloco-os 

nas mãos de quem os sabe resolver ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INVOL_2 Tento envolver os decisores-chave na implementação de uma ideia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INVOL_3 
Quando tenho uma nova ideia, procuro pessoas que a consigam 

fazer avançar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OVERC_1 
Para implementar uma nova ideia, tenho capacidade para 

persistentemente ultrapassar obstáculos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OVERC_2 
Eu não desisto mesmo quando os outros dizem que a ideia não é 

exequível ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OVERC_3 Eu normalmente não descanso enquanto não atinjo o objetivo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OVERC_4 
Durante a implementação de uma ideia, eu persisto mesmo quando 

o trabalho não está a correr bem no momento ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OUT_1 
Sou frequentemente bem sucedido no trabalho quando coloco as 
minhas ideias em prática ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nº Questionário 

________________ 
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Perfil de Comportamento Inovador 1 2 3 4 5 6 7 

OUT_2 Muitas coisas criadas por mim são usadas na nossa organização ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OUT_3 Implementei sempre melhorias nos lugares onde trabalhei ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Indique o nível em que se coloca, em qualquer uma destas habilidades/capacidades
empreendedoras
(1 = Sem qualquer aptidão, 4 = Com aptidão e 7 = Com total aptidão)

Habilidades/capacidades empreendedoras 1 2 3 4 5 6 7 

APHCE1 Reconhecimento de oportunidades ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
APHCE2 Criatividade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
APHCE3 Capacidade para resolver problemas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
APHCE4 Capacidade de liderança e comunicação ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
APHCE5 Desenvolvimento de novos produtos e serviços ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
APHCE6 Capacidade para contactos profissionais e trabalho em rede ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. Qual o seu entendimento acerca dos seguintes assuntos?
(1 = Muito Mau, 4 = Razoável e 7 = Muito Bom)

Conhecimentos em gestão 1 2 3 4 5 6 7 

Enten1 Proteção da ideia de negócio (e.g. registo de patente) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten2 Estudos de mercado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten3 Plano de negócios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten4 Financiamento ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten5 Impostos e contribuições ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten6 Segurança Social ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten7 Obrigações legais ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enten8 Criação formal de uma empresa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4. Qual o seu nível de conhecimento acerca dos seguintes conteúdos?
(1 = Muito Mau, 4 = Razoável e 7 = Muito Bom) 

Formação em gestão 1 2 3 4 5 6 7 

Conh1 Legislação Laboral ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh2 Marketing ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh3 Logística ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh4 Vendas/Análise de mercado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh5 Recursos Humanos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh6 Gestão contabilística e financeira ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh7 Estratégia empresarial ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conh8 Legislação Fiscal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5. Por favor assinale qual a sua opinião em relação às afirmações sobre inovação que se
apresentam a seguir
(1 = Discordo completamente, 4 = Não concordo nem discordo e 7 = Concordo completamente)

Durante o período de 2015 a 2017, nesta empresa foram introduzidos(as) 1 2 3 4 5 6 7 

IPS1 
Produtos/serviços novos ou significativamente melhorados lançados no 
mercado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IP2 Processos novos ou significativamente melhorados lançados no mercado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Durante o período de 2015 a 2017, nesta empresa foram introduzidos(as) 1 2 3 4 5 6 7 

IO1 

Novas práticas de negócio na organização dos procedimentos (por 

exemplo, na gestão da cadeia de fornecedores, na reengenharia de negócios, na 

gestão do conhecimento, “lean production”, na gestão da qualidade, etc.) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IO2 

Novos métodos de organização das responsabilidades e da tomada de 
decisão (por exemplo, primeira utilização de novos sistemas de 

responsabilização dos trabalhadores, de trabalho em equipa, descentralização, 

integração ou desintegração de serviços, sistemas de formação, etc.) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IO3 

Novos métodos de organização das relações externas com outras 
empresas ou instituições públicas (por exemplo, primeira utilização de 

alianças, parcerias, outsourcing ou subcontratação, etc.) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mark1 

Mudanças significativas no aspeto/ estética dos produtos (bens e/ou 
serviços). Excluir as mudanças que alteram as características funcionais ou de 

utilização dos produtos - estas são inovações de produto. 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mark2 

Novas técnicas ou meios de comunicação (Media) para a promoção de 
bens ou serviços (por exemplo, utilização pela primeira vez de uma nova forma 

de publicidade, nova imagem da marca, introdução de cartões de fidelidade, etc.) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mark3 

Novos métodos de distribuição /colocação de produtos (bens e/ou 
serviços) ou novos canais de vendas (por exemplo, utilização pela primeira 

vez de um sistema de franchising ou distribuição de licenças, vendas diretas, 

venda exclusiva a retalho, novas formas de apresentação de um produto, etc.) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mark4 

Novas políticas de preço para os produtos (por exemplo, utilização pela 

primeira vez da variável preço para determinar a procura, sistema de descontos, 

etc.) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6. Introduziu inovação tecnológica nos últimos 3 anos? 

7. O quê?
_________________________________________________________________________________

8. Qual a % de vendas que investiram nessa inovação? ____________________________________

9. Desenvolvimento próprio ○ ou em Cooperação ○

10. Introduziu inovação não tecnológica nos últimos 3 anos? 

11. O quê __________________________________________________________________________

12. Qual a % de vendas que investiram nessa inovação? _____________________________________

13. Desenvolvimento próprio
ou em cooperação. Com quem? ___

14. Nº total de empregados __________

15. Nº de empregados qualificados __________

16. % de volume de vendas para mercados internacionais em 2017 ___________________

17. Responda por favor às seguintes questões tendo em conta a performance da sua empresa no
período 2015-2017
(1 = Discordo completamente, 4 = Não concordo nem discordo e 7 = Concordo completamente)

Durante o período de 2015 a 2017, nesta empresa foram introduzidos (as) 1 2 3 4 5 6 7 

P1 A minha empresa é líder no setor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P2 
A minha empresa tem boas perspetivas de crescimento futuro em termos 

de lucros ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P3 A minha empresa tem aumentado os lucros ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sim ○ Não ○

Sim ○ Não ○

○ 
○



Apêndice 

Página | 64  

 

Durante o período de 2015 a 2017, nesta empresa foram introduzidos (as) 1 2 3 4 5 6 7 

P4 A minha empresa tem reduzido os custos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P5 A minha empresa tem aumentado a sua margem de lucro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P6 
A minha empresa tem boas perspetivas de crescimento futuro em termos 

de aumento de quota de mercado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P7 A minha empresa oferece produtos de qualidade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P8 A minha empresa é mais eficiente na utilização de recursos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P9 A minha empresa tem processos internos orientados para a qualidade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P10 
A minha empresa tem uma boa taxa de sucesso (aceitação/adesão) no que 

diz respeito ao lançamento de novos “produtos/serviços” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P11 
A minha empresa tem funcionários mais satisfeitos do que a média do 

sector ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P12 
A minha empresa tem funcionários mais qualificados do que a média do 

sector ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P13 
A minha empresa tem, em termos globais, uma boa performance tratando-

se de uma empresa de sucesso ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P14 A minha empresa desenvolveu novos mercados dentro da Europa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

P15 A minha empresa desenvolveu novos mercados fora da Europa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
18. Por favor indique em que medida usaria as seguintes estratégias para expandir a sua empresa? 

(1 = Não provável, 3 = Provável e 5 = Extremamente provável) 

Estratégia 1 2 3 4 5 6 7 

Est1 Exportando uma parcela significativa da produção ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est2 Introduzindo regularmente novos produtos/serviços para os meus clientes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est3 Introduzindo regularmente novos processos ou sistemas de produção ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est4 Desenvolvendo projetos de investigação e desenvolvimento ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est5 Planeando detalhadamente as diferentes áreas da empresa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est6 Alcançando acordos de cooperação ou parcerias com outras empresas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est7 Oferecendo formação especializada para os funcionários ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Est8 Crescendo o negócio (recursos humanos, instalações, etc.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
19. Tendo em conta a localização da sua empresa e a sua experiência indique de que forma o meio 

envolvente influencia ou não no seu negócio  
(1 = Discordo completamente, 4= Não concordo nem discordo e 7 = Concordo completamente) 

Contexto 1 2 3 4 5 6 7 

Cont1 
Na sua opinião o local onde está sediada a sua empresa foi fundamental 

para a sua criação ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont2 Tive dificuldade em aceder a pessoal qualificado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont3 
Na localidade onde tenho sediada a minha empresa existe oferta de 

formação especializada ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont4 
Não tive dificuldades em criar o meu negócio, tive apoio logístico de 

associações locais, entre outros ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont5 Tem sido fácil manter o meu negócio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Cont6 Acedi facilmente ao financiamento que necessitei ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont7 
A implementação do meu negócio foi condicionada pela localização 
geográfica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont8 
O acesso facilitado às infraestruturas foi um fator de motivação para a 
criação do meu negócio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont9 
Os recursos disponíveis (materiais, humanos e tecnológicos) foram um 
fator impulsionador para a criação do meu negócio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cont10 
O local onde está sedeado meu negócio influencia a forma de gerir a 
duplicidade de papéis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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20. Local de residência
Distrito 

Concelho 

21. Localização da sua empresa
Distrito 

Concelho 

22. CAE: ________________

23. A empresa está sediada na sua casa de habitação? 

24. Género?

25. Idade: _____ anos 

26. Estado civil
Solteiro(a) ○ Divorciado(a)/ separado(a) de facto ○

Casado(a)/ união de facto ○ Viúvo(a) ○ 

27. Habilitações académicas
4ª classe (1º ciclo) ○ 12º ano (secundário) ○ Especialização/ pós-graduação ○ 

6º ano (2º ciclo) ○ Curso profissional ○ Mestrado ○ 

9º ano (3º ciclo) ○ Bacharelato ○ Doutoramento ○ 

11º ano ○ Licenciatura ○ 

Sugestão de outros empresários agro-alimentares para aplicar questionário? (nome, contacto): 

Pedimos-lhe que verifique se não se esqueceu de responder a nenhuma questão. 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO E CONFIANÇA 

ESTE QUESTIONÁRIO ESTÁ SUJEITO AO SIGILO ESTATÍSTICO. NÃO SE PODERÃO DIVULGAR DADOS INDIVIDUALIZADOS. 

Sim ○ Não ○

Masculino ○ Feminino ○


