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Resumo
Este estudo tem como objetivo mensurar o nível de intraempreendedorismo em organizações
sociais – ONGs da cidade de Fortaleza – CE. Para tanto, realizou-se um levantamento na
literatura referente ao intraempreendedorismo social, mapeando seus principais aspectos, em
termos da gestão estratégica, de pessoas, dos processos e do comportamento organizacional,
além das ONGs, tratando de suas principais características. A pesquisa é quantitativa, do
tipo survey, de caráter exploratório-descritivo. A coleta de dados foi realizada mediante um
instrumento de coleta aplicado aos funcionários de onze das treze maiores ONGs da cidade
de Fortaleza. Ao todo, foram coletados 89 questionários, tratados e analisados através do uso
de estatística descritiva e multivariada. Os resultados do estudo demonstraram que as ONGs
se encontram em um nível mediano de desenvolvimento das práticas intraempreendedoras.
Em relação às dimensões e perspectivas analisadas no estudo, tem-se uma avaliação positiva
para os aspectos comportamentais, enquanto os pontos relacionados à gestão de pessoas foram avaliados de forma negativa. Considerando ser o comportamento intraempreendedor
desejável para as organizações em estudo, percebe-se que há um amplo espaço para o desenvolvimento e a institucionalização das práticas e processos administrativos apontados na
análise dos resultados.
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The intrapreneurship phenomenon in non-governmental organizations in the Fortaleza
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Abstract
This study aims to measure the level of intrapreneurship in social organizations – NGOs
in the city of Fortaleza – CE. Therefore, we carried out a survey of the literature on social
intrapreneurship, mapping its main aspects in terms of strategic management, people
management, processes and organizational behavior, and NGOs, dealing with their main
characteristics. The research is quantitative, survey-type and exploratory-descriptive. Data
collection was carried out by a collection instrument applied to employees of eleven of
the thirteen largest NGOs in the city of Fortaleza. On the whole, 89 questionnaires were
collected, processed and analyzed by using descriptive statistics and multivariate analysis.
The study results demonstrated that NGOs are at a medium level of development of intraentrepreneurial practices. With regard to dimensions and perspectives in the study analyzed,
there is a positive evaluation in relation to behavioral aspects, while the points related to
people management were evaluated negatively. Considering that an intrapreneur behavior is
desirable for the organizations under study, we understand that there is ample space for the
development and institutionalization of practices and administrative processes appointed by
the analysis of the results.
Keywords: Intrapreneurship model management.
intrapreneurship. Management of NGOs.

Social

entrepreneurship.

Social

Introdução
Os estudos sobre o empreendedorismo se beneficiaram de grande
diversidade de fontes (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). Desde
Schumpeter (1936) com o conceito de destruição criativa; McClelland
(1961) e a abordagem comportamental; e Casson (1982) com os recursos escassos, até os estudos mais recentes, o empreendedorismo sempre
despertou o interesse de estudiosos. Porém, atualmente, alguns autores
acreditam que o interesse é cada vez mais crescente (BRUTON;
AHLSTRON; OBLOJ, 2008; IRELAND; COVIN; KURATKO, 2009).
Os empreendedores estão eliminando barreiras comerciais e culturais,
encurtando distâncias, globalizando e renovando conceitos econômicos,
criando relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e
gerando riquezas (DORNELAS, 2008a).
Apesar de não haver consenso sobre uma definição única do que
seja o empreendedorismo, bem como o que define um empreendedor,
sabe-se que há um consenso da importância do assunto para o desenvolvimento humano. Importância essa, que não é só econômica, mas principalmente social, pois os empreendedores são geradores de riquezas, que
através da inovação, criam produtos e serviços para atender às demandas
da sociedade.
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No âmbito social, destaca-se o trabalho do empreendedor social,
que são pessoas que trazem aos problemas de filantropia, a mesma imaginação que os empreendedores do mundo dos negócios trazem à criação
de riqueza, definindo e explorando as oportunidades de forma a gerar riqueza social através da criação de novos empreendimentos ou gestão
de organizações existentes de forma inovadora (DEES, 1998; DEES,
2001; MELO NETO; FROES, 2002; ZAHRA et al., 2009). Na busca
por solucionar problemas de ordem social, Brown (2002) propõe que ao
invés de buscar empreendedores, devem-se formar pessoas dentro das
organizações capazes de promover transformações, são os intraempreendedores sociais.
Dees (2001) salienta que o aglutinamento dos conceitos do empreendedorismo à realidade das organizações sociais teve como uma das
principais causas a inércia do Estado e da iniciativa privada na resolução
de problemas sociais. Com essa omissão, empreendedores sociais pensam, planejam e concebem organizações para amparar as questões relegadas por governos e empresas. Ao pensar em criar organizações sociais,
as opções são múltiplas. Um dos tipos mais recorrentes são as Organizações não Governamentais (ONGs), que se constituem na sociedade civil
com a atuação na prestação de serviços, na busca da organização social
e na promoção de formas opcionais de produção, objetivando o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento da cidadania (DINIZ;
MATTOS, 2002; OLIVEIRA JUNIOR, 2007; SILVA, 2010).
Landim (1993) ressalta que as ONGs surgiram para servir e colaborar com movimentos sociais de camadas da população oprimidas, ou exploradas, ou excluídas, dentro de perspectivas de transformação social.
Porém, diversos autores argumentam que somente o intuito de ajudar
já não é mais suficiente para manter uma ONG, é necessário incorporar
conceitos de gestão na realidade dessas organizações (FALCONER,
1999; TENÓRIO, 2005; HWANG; POWELL, 2009).
Tenório (2005) e Silva (2010) propõem que as ONGs acrescentem
às suas peculiaridades novos instrumentos de gestão, dotando seus
quadros de habilidades, conhecimentos e atitudes que assegurem, ao fim
e ao cabo, o cumprimento dos objetivos institucionais: trabalhando por
meio de redes (DEES, 1998; FISCHER, 2002), identificando claramente
produtos, áreas de atuação e beneficiados (PORTER; KRAMER, 1999;
WEERAWARDENA; MCDONALD, 2010); compartilhando mercado,
criando mecanismos eficazes de avaliação das ações (BOSE, 2004;
HIPOLITO, 2004); e ganhando maior visibilidade perante a sociedade.
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Essa postura alinha-se com a visão empreendedora: foco nos objetivos, na prestação de serviços e nos beneficiados. Dessa forma, torna-se
relevante identificar se as ONGs estão promovendo esses ajustes organizacionais. Sendo assim, este estudo se baseia em uma pesquisa de
cunho quantitativo, sendo motivado pelo seguinte problema: o modelo
intraempreendedor é característico das organizações sociais – ONGs da
cidade de Fortaleza – CE? Para isto, estabeleceu-se como objetivo geral
da pesquisa: Mensurar o nível de intraempreendedorismo em organizações sociais – ONGs da cidade de Fortaleza – CE. E então, foram traçados quatro objetivos específicos que buscam aferir a contribuição da:
a) Dimensão estratégica para o intraempreendedorismo social;
b) Dimensão processos organizacionais para o intraempreendedorismo
social;
c) Dimensão gestão de pessoas para o intraempreendedorismo social;
d) Dimensão comportamental para o intraempreendedorismo social.

a)

b)

c)
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Quanto às hipóteses desta pesquisa, tem-se que:
As ONGs pesquisadas não são homogêneas quanto à avaliação do
fenômeno intraempreendedor, pois atuam em ambientes e segmentos diferentes, que exigem demandas distintas, além de possuírem
características sociais e políticas próprias do setor de atuação
(LANDIM, 1993; FISCHER; FALCONER, 1998; OLIVEIRA
JUNIOR, 2007; SILVA, 2010);
O modelo intraempreendedor social predomina nas ONGs pesquisadas, sendo os aspectos comportamentais os fatores preponderantes
para o intraempreendedorismo nas ONGs, dado que os processos de
gestão não são estruturados, sendo as ações centradas na liderança e
no clima organizacional (DRUCKER, 1994; FALCONER, 1999; TENÓRIO, 2005; RAVIO; ROSENBLATT; HERTZ-LAZAROWITZ,
2010);
Os funcionários que desenvolvem atividades técnico-operacionais,
consideradas fins, tendem a estarem mais ligados às práticas empreendedoras do os que desenvolvem atividades administrativas,
denominadas meio. Entende-se que funcionários fins estão diretamente ligados às atividades produtivas das organizações, podendo
assim, apresentar uma postura empreendedora (FILION, 2004;
DALMORO; DUTRA; VISENTINI, 2008; DORNELAS, 2008b).
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Para alcançar os objetivos da pesquisa e confirmar ou refutar as hipóteses propostas, realizou-se um estudo do tipo survey com os colaboradores de onze das treze maiores ONGs da cidade de Fortaleza. Ao
todo, foram coletados 89 questionários, o que representa algo em torno
de 37% do total de colaboradores dessas organizações.
Quanto à estrutura do trabalho, além desta introdução, que apresenta a pesquisa, o trabalho possui outros sete segmentos; a próxima seção
tratará da vertente social do empreendedorismo; depois, será abordada a
caracterização das ONGs; a última seção de revisão bibliográfica apresenta o modelo de gestão intraempreendedor; posteriormente, tem-se a
seção referente à metodologia; seguida da análise dos resultados; e por
fim, tem-se a conclusão do estudo.
1

A vertente social do empreendedorismo

O interesse pelo empreendedorismo social como campo de pesquisa é crescente, porém, muitos autores defendem que suas bases teóricas
ainda precisam ser mais bem exploradas (AUSTIN; STEVENSON; WEISKILLERN, 2006; WEERAWARDENA; MORT, 2006; NICHOLLS,
2010). Silva (2003) afirma que, de forma mais corriqueira, as organizações
do terceiro setor estão recorrendo às ferramentas da escola empreendedora.
Dees (2001) explica que o termo pode ser novo, mas o fenômeno não,
o empreendedor social sempre existiu e foi responsável pela criação de
muitas instituições. O autor argumenta que o crescimento do interesse
pelo tema se deve muito à apatia por parte do setor público e privado
quanto aos esforços sociais e filantrópicos respectivamente.
Melo Neto e Froes (2002) acreditam que o empreendedorismo
social é um paradigma derivado do empreendedorismo (MAIR; MARTÍ,
2006; PEREDO; MCLEAN, 2006), no qual o principal objetivo não é o
negócio com as suas características de lucro e produtividade, mas, sim,
o desenvolvimento de uma sociedade autossustentável, com valores sociais, éticos, culturais, políticos, econômicos e ambientais (AUSTIN;
STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006), que priorizam a cooperação e
a coletividade, ao invés da competitividade e do individualismo (MELO
NETO; FROES, 2002).
Além de ser um novo paradigma que se constitui no campo da
gestão e da intervenção social, Oliveira (2008) salienta que o empreendedorismo social é uma perspectiva em que os problemas sociais são
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vistos como oportunidades e não como barreiras, procurando encontrar
soluções de forma objetiva e de grande impacto. O empreendedor social é um tipo especial de líder, ele busca soluções inovadoras para os
problemas sociais existentes e potenciais e tem como medida de sucesso
o impacto de suas ações nas comunidades atendidas, ou seja, o número
de pessoas beneficiadas com o empreendimento social (MELO NETO;
FROES, 2002; ZAHRA et al. 2009; PARTZSCH; ZIEGLER, 2011).
Com esses objetivos surge o conceito de intraempreendedorismo
social. Brown (2002) em seu artigo “Social enterprise – so what’s a
new?” lançou o conceito, contudo não o explorou, nem definiu um campo, apenas apontou para a importância e a necessidade de estudos mais
aprofundados sobre o tema (DAVID, 2004).
David (2004) apresentou um modelo de intraempreendedorismo
social que se baseia no comportamento do indivíduo e no espaço organizacional frente aos problemas sociais gerados pelo mesmo ou pelo ambiente (externo) em que ele está inserido. A construção do modelo parte
da análise do comportamento empreendedor, intraempreendedor e empreendedor social frente às necessidades de realização e inovação, e dos
resultados esperados quando da aplicação de um projeto ou ações de
cunho filantrópico.
Brown (2002) aborda o intraempreendedor social como um voluntário ou empregado encarregado de criar um empreendimento social
dentro da organização em que trabalha. Isto pode ocorrer transformando
a organização inteira em um empreendimento de vocação social, ou apenas alguns produtos ou serviços existentes de forma a se ter um novo
empreendimento.
Observa-se uma tentativa de definir o campo de estudo do empreendedorismo no setor social e, para fins deste trabalho, consideramos
a definição proposta por Mair e Martí (2006), que veem a vertente social
do empreendedorismo como um processo que envolve o uso inovador e
combinado de recursos para buscar oportunidades de catalisar mudanças
em prol de solucionar as demandas sociais. Para os autores o fenômeno pode ser observado sobre três perspectivas: primeiramente, como um
processo de criação de valor através da combinação de recursos de forma inovadora; em segundo lugar, estas combinações de recursos destinando-se principalmente a explorar e aproveitar as oportunidades para
criar valor, estimular a mudança e a satisfação das necessidades sociais;
e, em terceiro plano, quando visto como a oferta de serviços e produtos,
mas também podendo se referir à criação de novas organizações. Os
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autores ainda esclarecem que o fenômeno pode ocorrer igualmente em
uma nova organização ou em uma organização estabelecida (intraempreendedorismo social).
2

As organizações não governamentais – ONGs

A Associação Brasileira de ONGs (ABONG) aborda as ONGs
como organizações constituídas sob o formato jurídico de uma associação civil ou uma fundação, sem fins lucrativos e com o objetivo de promoção e universalização de direitos (ABONG, 2007).
Bose (2004) salienta que as ONGs são caracterizadas por uma
atuação amadora, tendo a gestão traços marcantes de improviso. Para
Drucker (1994), as ONGs caracterizam-se por falta de foco, desejando,
em seu idealismo, abraçar todas as causas. A visão é introvertida, a existência e a perpetuação da organização é a finalidade, provocando um
constante dilema entre a causa e os resultados. Tal postura gera falta
de clareza nos objetivos, na visão dos múltiplos públicos e no cultivo e
integração dos financiadores.
Entretanto, a gestão nessas organizações tende a se alterar. Nas
últimas décadas, uma onda de mudanças e transformações nas esferas
política, social, econômica e cultural, ocorreu em todo o mundo, obrigando as ONGs a buscarem sucessivos ajustes na sua estrutura e prática
de intervenção. Os ajustes indicam uma tendência de reprodução das
modernas práticas gerenciais, próprias das empresas lucrativas (DINIZ;
MATTOS, 2002; VIDAL et al., 2006; TUDE; RODRIGUES, 2008;
SILVA, 2010).
Entre os motivos que levam as ONGs a buscarem a profissionalização, têm-se: a concorrência pelos recursos diante do crescimento do
terceiro setor, no qual estão inseridas as ONGs, fazendo com que a fatia
que cabe a cada uma destas organizações tenda à diluição; a postura
mais rígida por parte dos financiadores para liberação de recursos e às
exigências que a sociedade faz quanto à aplicação dos recursos por parte
destas organizações (TEODÓSIO, 2002; OLIVEIRA JUNIOR, 2007;
TUDE; RODRIGUES, 2008; SILVA, 2010).
Considerando a necessidade de uma visão holística, os autores afirmam que harmonizar novos perfis que combinem os tradicionais elementos de informalidade, democracia interna e a missão social, típicos das
ONGs, com novos patamares de eficiência e prestação de contas, é a
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grande discussão do momento (RYAN, 1999; DINIZ; MATTOS, 2002;
PEDROSA, 2008; TUDE; RODRIGUES, 2008; HWANG; POWELL,
2009; PHILLIPS; HEBB, 2010).
Nas palavras de Pedrosa (2008, p. 57):
A adoção de sistemas de planejamento, avaliação e monitoramento do
trabalho são apontados pela ABONG como fundamentais. Adicionalmente, as ONGs precisam sistematizar suas atividades, permitindo a
identificação e o ordenamento de suas ações, o que facilita não apenas
a apropriação dos resultados, como a difusão de metodologias e sua
capacidade de contribuir para a formulação e melhoria de políticas.

3

Modelo de gestão intraempreendedor

Antoncic e Hisrich (2001) e Dees et al (2003) afirmam que o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo tem sido um
elemento importante no desenvolvimento econômico e social, o interesse
na temática vem crescendo desde a década de 1980. Assim, os autores
observam o intraempreendedorismo como o empreendedorismo dentro
de uma organização existente (ANTONCIC; HISRICH, 2001). O fenômeno se refere a um processo que se passa dentro de uma organização
já existente, independentemente de seu tamanho, e leva não só a novos
empreendimentos, mas também para outras atividades com orientação
inovadora (DEES et al 2003; CASTROGIOVANNI; URBANO; LORAS,
2011), como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias,
técnicas administrativas, estratégias, e posturas competitivas (DEES et
al., 2003; YIU; LAU, 2008).
Em Ferraz et al. (2010), o modelo de gestão intraempreendedor é
observado como algo destinado a sustentar uma determinada dinâmica
de funcionamento da organização que a permita competir em ambientes
de elevada dinamicidade e manter vantagens competitivas. Sendo a gestão intraempreendedora sustentada por fatores processuais e comportamentais, no que tange aos aspectos da gestão estratégica e da gestão de
pessoas.
A seguir, expõe-se o modelo de gestão intraempreendedor, considerando os fatores definidos para avaliá-lo nas ONGs de Fortaleza. O
primeiro fator é o estratégico, que trata do conceito de estratégia empreendedora; o segundo é o processual, que aborda o processo decisório,
a autonomia e a comunicação; o terceiro é a gestão de pessoas, que traz
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conceitos de carreira e movimentação, motivações e incentivos e recompensas e desempenhos; por fim, aborda-se o comportamento organizacional, tratando de liderança e clima organizacional.
3.1

Estratégias empreendedoras

A gestão estratégica se preocupa com o estabelecimento de objetivos e metas para a organização e com a manutenção de um conjunto de
relações com o ambiente (PORTER, 1980; ANSOFF; MCDONNELL,
1993; TEECE, 2010). De acordo Dornelas (2008b), a ideia inserida na
estratégia empreendedora é a de que as organizações não fiquem esperando pelo que ocorre em seu ambiente, mas que ajam, se antecipando
às mudanças que estão por vir. Mintzberg (2004) afirma que para ter
sucesso na formulação da estratégia é preciso que os formuladores fiquem mais perto da implementação, o que é típico dos empresários, e os
implementadores influenciem a formulação, pois esse é o legítimo intraempreendedorismo.
3.2 Processos
Os processos organizacionais são os padrões de interação, coordenação, comunicação e tomada de decisão pelos quais as organizações
transformam as entradas de recursos – pessoas, equipamentos, tecnologia, projetos de produto, marca, informações, energia e dinheiro – em
produtos e serviços de maior valor. Os processos são usados pelos gestores para que as tarefas sejam executadas como foram planejadas (DORNELAS, 2008b).
a) Processo decisório – Hitt, Miller e Collela (2007) acreditam
que a tomada de decisão é uma atividade individual. Porém, é comum
várias pessoas participarem de importantes decisões no âmbito organizacional. Em organizações participativas, os funcionários tomam decisões
importantes. Isto ocorre em organizações intraempreendedoras, nas
quais equipes de funcionários podem inclusive tomar decisões sem a
participação dos gestores.
Fontanillas e Covas (2006) defendem que os comportamentos individuais determinam o sucesso de uma organização ao longo do tempo e
elencam alguns fatores que influenciam o comportamento do indivíduo,
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bem como o seu resultado. Dentre esses fatores, destaca-se o direito
de decisão, que dá autonomia e responsabilidade, ampliando o alcance
decisório e reduzindo os níveis hierárquicos. Assim, o gerenciamento
adequado do processo decisório constitui na delegação do poder por
parte dos diretores para com os seus subordinados.
b) Autonomia – A autonomia no trabalho é um conceito amplo,
que pode ser mais bem compreendido pela liberdade de propor engajamentos no trabalho distintos daqueles nos quais o empregado foi investido, mas também nas atitudes dos supervisores, além do acesso dos
empregados às informações necessárias ao processo produtivo (FERRAZ
et. al., 2008).
Hashimoto (2006) atenta que o sistema organizacional deve ser flexível o suficiente para dar autonomia de decisão e ação para os intraempreendedores e suas equipes. Sequeira (2005) visualiza o intraempreendedorismo como um meio de restabelecer o comportamento empreendedor
dentro das organizações, podendo ser entendido como a autonomia concedida aos funcionários para que eles descubram as melhores soluções
para o negócio.
c) Comunicação – A comunicação em um nível corporativo tem
como essência a produção, a distribuição e a recepção de informações
internas e externas. As informações devem estar sujeitas a uma estrutura, caminhando por um sistema de redes e fluxos, para que possa chegar
com qualidade aos interessados. Na organização intraempreendedora a
comunicação importante é a que viaja no sentido descendente, da cúpula
para o restante da organização. É nesse sentido que deve fluir o direcionamento estratégico, o detalhamento da visão e da missão, o feedback
gerado, a partir de informações recebidas do meio externo, e as mudanças
de cunho institucional, originadas internamente (HASHIMOTO, 2006).
3.3 Pessoas
Por pessoas, considera-se a gestão estratégica de pessoas, que
trata a área de gestão de pessoas de forma alinhada com a estratégia da
organização, contribuindo para a consecução dos objetivos estabelecidos
no plano macro-organizacional (DELERY; DOTY, 1996; LEPAK;
SHAW, 2008; LENGNICK-HALL et al., 2009).
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3.3.1 Carreira e movimentação
Movimentação é o fluxo interno e externo do ser humano na organização, objetivando a melhor combinação quantitativa e qualitativa para atingir os resultados, que deve ser pautado pela busca de pessoas que
possuam um perfil empreendedor (DUARTE; FERRAZ; MASCENA,
2011). A carreira está ligada com o processo de movimentação interna,
segundo Milkovich e Boudreau (2000), a carreira é uma sequência das
experiências profissionais no decorrer do tempo, experiências estas, que
podem ser proporcionadas através de movimentações ascendentes, laterais e descendentes.
Schein (1993) aponta para o conceito de âncoras de carreira. O
autor defende que as pessoas parecem ter ou tendem a estabelecer uma
orientação natural para certas competências e experiências. Entre as âncoras, existe a criatividade empreendedora, que é caracterizada pelo impulso criativo, necessidade de autonomia, sendo o indivíduo orientado
para empreender e criar novas organizações. Essas pessoas não ficam
muito tempo em organizações tradicionais e mantêm empregos apenas
enquanto dão o melhor de si para criar seus próprios empreendimentos.
São obcecadas pela necessidade de criar e se entediam facilmente.
3.3.2 Motivações e incentivos
Segundo Silva (2001), o estudo da motivação se refere basicamente
às razões pelas quais as pessoas se comportam de certo modo. Para o
autor, “Motivação é alguma força direcionada dentro dos indivíduos,
pela qual eles tentam alcançar uma meta, a fim de preencher uma necessidade ou expectativa” (SILVA, 2001, p. 221).
Para Hartman (2006), o grupo de indicadores motivações e incentivos talvez seja o mais importante para uma organização intraempreendedora. Sem incentivos, dificilmente as pessoas vão agir. Um plano de
incentivos ao compartilhamento de ideias entre os funcionários e a organização é imprescindível para uma cultura intraempreendedora sustentável. Dornelas (2008b) defende que a organização deve instigar o comportamento empreendedor dos funcionários. Ao buscar inovação por
meio da criatividade é preciso estimular a melhoria de desempenho, assumindo riscos calculados, sem punições por falhas, a menos que sejam
repetitivas. O perfil do intraempreendedor deve ser voltado à inovação.
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3.3.3 Recompensas e desempenho
Gil (2008) crê que a avaliação de desempenho é um modo de desenvolver as pessoas, promover o autoconhecimento e o autodesenvolvimento e principalmente obter subsídios para a remuneração e promoção.
Em uma organização empreendedora, o que se objetiva com o sistema
de recompensas é reconhecer as pessoas que inovam; é valorizar aqueles que procuram agregar valor. Pinchot e Pellman (2004) acreditam
que gerentes patrocinadores da inovação são a principal fonte de suporte a qualquer sistema intraempreendedor. Mais do que recompensar
financeiramente, os gerentes precisam proporcionar aos intraempreendedores um status diferenciado, concedendo a liberdade e o apoio para
agirem.
Para Sequeira (2005), o comportamento criativo e inovador dos intraempreendedores deveriam ser reforçados quando realizado, estando
de acordo com o desempenho. Filion (2004) sugere que as organizações
intraempreendedoras são as que recompensam o sucesso e minimizam o
erro. Ao se enfatizar os enganos mata-se o desejo de agir.
3.4 Comportamento organizacional
Segundo Hitt, Miller e Colella (2007), o comportamento organizacional envolve ações de indivíduos e grupos em um contexto organizacional, se concentrando em conquistar, desenvolver e aplicar o conhecimento e as competências das pessoas. Em uma abordagem estratégica,
deve-se organizar e administrar o conhecimento e as competências das
pessoas, de modo a implementar a estratégia da organização e conquistar vantagem competitiva.
a) Liderança – Duarte, Ferraz e Mascena (2011, p. 6) consideram
a liderança como peça chave para a consolidação de uma política empreendedora na organização, segundo os autores:
[...] a constituição do modelo intraempreendedor não se faz sem a
vontade, apoio e determinação dos líderes, autorizando e delimitando
os processos negociais de formulação e implementação estratégica e estabelecendo canais de comunicação e de participação, bem como a
autonomia e o controle sobre o trabalho, sobre a implementação de
mecanismos de participação, de reconhecimento e incentivo.
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Ravio, Rosenblatt e Hertz-Lazarowitz (2010) asseguram que a liderança é fator determinante para o desenvolvimento de práticas empreendedoras dentro das organizações. Os autores ainda destacam que os
líderes com inclinação social são mais inspiradores e realistas, o que,
relacionado com a flexibilidade típica das organizações sem fins lucrativos, gera uma atmosfera propícia para o desenvolvimento de empreendedores sociais corporativos.
a) Clima organizacional – Luz (2003) define o clima organizacional como as impressões ou percepções dos empregados em relação ao
ambiente de trabalho. O clima reflete o comportamento organizacional,
isto é, atributos específicos da organização, seus valores, crenças e atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam na organização.
Hashimoto et al. (2009) menciona que existe uma grande aderência
entre as características intraempreendedoras e as características de organizações com um bom clima interno para trabalhar. Assim, o desenvolvimento de um bom clima organizacional é condição para estimular a
ação dos intraempreendedores. Hartman (2006) concorda, ao declarar
que o surgimento de intraempreendedores nas organizações tem como
requisito fundamental a criação de um ambiente favorável, onde exista
uma cultura intraempreendedora.
4

Metodologia

Segundo Collis e Hussey (2005), a adoção de um modelo diagnóstico estruturado por meio de dimensões e itens de verificação teórica e
conceitualmente constituídos compatibiliza-se com uma pesquisa descritiva, na qual se visa construir uma compreensão inicial de um fenômeno,
o intraempreendedorismo em organizações sociais, e medir suas características descritas, seguindo as dimensões teóricas, que para este estudo
são: estratégias, processos, pessoas e comportamento organizacional.
Mas, este estudo não perde um caráter exploratório pelas necessárias
adaptações realizadas no instrumento de coleta de dados, considerando o
universo das ONGs. Assim, o estudo opera um instrumento diagnóstico
ainda não inteiramente consolidado. Quanto aos meios, a pesquisa requereu, inicialmente, um levantamento bibliográfico em profundidade
para aportar contribuições teóricas para adaptação do modelo diagnóstico. Na perspectiva de método, trata-se de um estudo de campo, na
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modalidade survey do tipo descritivo, com depuração de elementos caracterizadores do intraempreendedorismo social. O estudo, logo, tem natureza quantitativa.
A população desta pesquisa é formada pelas ONGs sediadas na região metropolitana de Fortaleza. Definiram-se dois critérios para formar
o método de amostragem do estudo: movimentação de recursos, com orçamento igual ou superior a R$ 1.000.000,00, e antiguidade, ONGs com
mais de 10 anos de existência. Utilizando o guia do Terceiro Setor do
Anuário do Ceará de 2010, chegou-se a uma população de 13 organizações, sendo 11 delas participantes deste estudo, constituindo uma amostra de 85%, como mostra o Quadro 1.
Quadro 1 – Descrição das ONGs
ONGs

Objetivo

Centro de Estudos do Trabalho
e de Assessoria ao Trabalhador (CETRA)

Promoção do desenvolvimento rural sustentável
e solidário.

Comunicação e Cultura
(COMCULTURA)

Promover a formação de crianças e adolescentes,
contribuindo para a melhoria do ensino.

Centro de Pesquisa e Assessoria
(ESPLAR)

Fortalecer as organizações de trabalhadores rurais
para a incidência nas políticas de agricultura familiar.
Contribuir para o desenvolvimento humano
e para a sustentabilidade dos povos do mar.

Instituto TERRAMAR
Associação para o Desenvolvimento Local Co-Produzido
(ADELCO)

Melhoria habitacional e geração de renda, de maneira
compartilhada, com comunidades vulneráveis.

Grupo de Apoio às Comunidades Carentes
(GACC)

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
e cultural das comunidades carentes urbanas e rurais .

Instituto de Juventude Contemporânea
(IJC)

Desenvolvimento de prática político-social visando
o protagonismo da juventude na sociedade.

Escola de dança e Integração Social
para Criança e Adolescente (EDISCA)

Promoção do desenvolvimento humano de crianças
e adolescentes.

Associação Batista Beneficente e Missionária
(ABBEM)
Associação de Parentes e Amigos
de Vítimas de Violência (APAVV)
Associação CURUMINS

Atender crianças, adolescentes e famílias
em situação de risco.
Atendimento de vítimas de crime.
Atendimento a crianças e adolescentes de rua.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Na qualidade de respondentes, foi abordado todo o contingente
de empregados das ONGs (238 funcionários), obtendo-se um retorno
de 89 questionários. Para fins de análise, segmentou-se o contingente
entre empregados que desenvolviam atividades administrativas (49 funcionários), consideradas meio, e atividades técnico-operacionais (40
funcionários), consideradas fins. Devido à natureza do trabalho que realizam e também por que o estudo tem como premissa a possibilidade de
que, não necessariamente, o fenômeno intraempreendedor se revela de
maneira homogênea nesses dois contingentes básicos da estruturação do
trabalho.
O modelo diagnóstico, aplicado na modalidade questionário fechado, capturou níveis consolidados de práticas intraempreendedoras por
meio de uma escala Likert, no qual o respondente escolhia um entre cinco níveis (nunca, eventualmente, frequentemente, sempre e não se aplica) – adaptado de Ferraz et al. (2010). Ao referido modelo, constituído
estruturalmente de três dimensões, somou-se mais uma dimensão, comportamento organizacional, conforme suporte teórico anteriormente desenvolvido.
Ao final, o questionário fechado compôs-se de 30 itens de verificação, cujas respostas foram submetidas à análise estatística fatorial, procedimento que procura, de acordo com Field (2009), identificar grupos
de variáveis inter-relacionadas representativas de conceitos mais gerais
para reduzir o número de fatores explicativos de um fenômeno em estudo
e assim maximizar o poder de explicação do conjunto inteiro de variáveis.
Nesse contexto, cada variável original é considerada uma variável dependente de algum conjunto latente de fatores (dimensões) criados, eles
próprios, a partir de todas as outras variáveis. Teoricamente, cada variável pode ser prevista por todas as demais sem perda de qualidade e relevância estatística.
Após a análise fatorial, entendeu-se que os resultados encontrados
não estavam em consonância com a teoria. Posteriormente, optou-se por
averiguar se os grupos de questões seriam ou não consistentes e, para tanto,
utilizou-se o índice de confiabilidade Alfa de Cronbach. Segundo Hair
Jr. et al. (2006), essa é a medida mais utilizada para esse tipo de teste,
que demonstra se há uma consistência interna que faz os itens da escala
medirem o mesmo construto e sejam altamente intercorrelacionados.
A gradação de intensidade foi refinada, conforme demonstra a Figura 1. Foram estabelecidas subgradações para os níveis, tomando por
base os pontos médios, a partir de um ponto central, estabelecendo à esGestão Contemporânea, Porto Alegre, ano 10, n. 13, p. 231-259, jan./jun. 2013
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querda desse ponto uma graduação abaixo dessa média e outra acima,
para operar com melhor precisão as médias obtidas.
Figura 1 – Escala de mensuração dos escores

Baixo (-)
0,00

Baixo (+)
0,50

Médio (-)
1,00

Médio (+)
1,50

Elevado (-)
2,00

Elevado (+)
2,50

3,00

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os dados foram tabulados pelo software Sphinxs e tratados estatisticamente através do software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS 16.0), sendo analisados por estatística descritiva, utilizando-se
freqüência e média; e por testes estatísticos mais refinados provenientes
da estatística multivariada, como o Kruskal-Wallis e o de Mann-Whitney.
5

Análise dos resultados

Nesta seção, aborda-se o modelo diagnóstico, descrevendo como o
mesmo foi estatisticamente avaliado e por fim, parte-se para uma análise do intraempreendedorismo nas ONGs no que tange a estratégias, processos, pessoas e comportamento organizacional.
5.1 Avaliação do modelo diagnóstico
O instrumento elaborado para diagnosticar o nível de intraempreendedorismo nas ONGs foi dividido em dimensões, sendo essas
divididas em perspectivas. Utilizou-se o índice de confiabilidade Alfa de
Cronbach, conforme Hair Jr. et al. (2006), o limite inferior aceito para
o Alfa de Cronbach é de 0,7, quando se tem esse número, considerase que há uma consistência interna que faz com que os itens da escala
meçam o mesmo construto e sejam altamente intercorrelacionados. O
teste apontou que todas as perspectivas possuíam um índice de confiabilidade maior do que 0,7, como também que cinco perspectivas teriam
um maior grau de confiabilidade se um item de verificação fosse excluído de cada uma delas. Após a exclusão, tem-se o seguinte modelo
diagnóstico com 25 itens de verificação.
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Quadro 2 – Modelo diagnóstico do intraempreendedorismo em organizações sociais
Perspectiva

Itens de verificação
Eu tenho metas de inovação e de melhoria contínua de abordagens, metodologias ou missões,
que são negociadas com a organização.

Estratégia

Eu já fiz/faço parte de grupo (s) de trabalho para conceber/aprimorar abordagens,
metodologias ou missões de trabalho.
As minhas metas de desempenho podem ser negociadas sempre que oportunidades
de novos projetos ou de melhoria são identificadas.
Eu tenho acesso permanente às informações relativas a novos projetos
e ao andamento de projetos em curso.

Comunicação

Eu sou estimulado (a) a me relacionar e a buscar informações com agentes externos
que possibilitem produzir novas iniciativas.
Eu tenho acesso às informações do andamento e dos resultados que atingi no trabalho
sempre que desejo.
Eu tenho autonomia para organizar a minha jornada de trabalho diária,
de acordo com as oportunidades em viabilizar novos projetos.

Atuação

Eu tenho uma razoável autonomia para fazer despesas necessárias à realização de projetos.
Eu possuo autonomia para negociar projetos com financiadores dentro de uma margem
de negociação razoável disponibilizada pela organização.
A organização estabelece como um dos principais critérios de contratação a capacidade
de inovar ou de melhorar processos de trabalho.

Competências /
Recrutamento
e Seleção

A organização procura desenvolver entre seus colaboradores competências de prospecção
e de conquista de novos projetos.
A organização procura desenvolver entre seus colaboradores competências de inovação
e de melhoria contínua.

Carreira /
Movimentação

A capacidade de conquistar/ampliar novos projetos e financiadores contribui
para a minha valorização profissional na organização.
A capacidade de produzir inovações/melhorias de processos contribui
para a minha valorização profissional na organização.
Eu sou remunerado (a) de acordo com a importância/dimensão/quantidade
dos projetos em que me engajo.

Remuneração

Eu sou remunerado (a) pelo êxito em reduzir despesas de projetos,
sem perda de qualidade de resultados.
A parcela da remuneração que recebo apenas com o engajamento em projetos específicos
costuma ser significativa na minha remuneração fixa (no mínimo um terço).
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Eu sou estimulado (a) pelo meu gestor a participar das decisões
e a resolver problemas no âmbito da equipe em que eu trabalho.
Processo decisório /
Liderança

Eu conto com a contribuição de colegas de trabalho que estimulam ações
e abordagens inovadoras.
Eu sou reconhecido (a) verbalmente pelo meu gestor quando proponho novos projetos
e/ou ações de melhoria mesmo que não sejam implantados.
A organização divulga internamente os empregados que propõem soluções inovadoras
ou realizam ações de negociação relevantes.
A organização homenageia empregados e equipes que se distinguem na contratação
ou realização de projetos.

Ambiente de
Os meus erros são analisados na minha equipe para que não sejam repetidos
trabalho (Clima e
e se revertam para o crescimento coletivo.
comprometimento)
Eu sou estimulado (a) pela organização a propor melhoria nas práticas de negociação
ou de processos de trabalho, visando aprimorar os resultados organizacionais.
Eu sou estimulado (a) pela organização a compartilhar informações de negociação
ou de melhorias com os meus colegas de trabalho para beneficiar o desempenho coletivo.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como informado antes, essas perspectivas foram aglutinadas em
dimensões. A perspectiva estratégias formou a dimensão estratégias; as
perspectivas atuação e autonomia formaram a dimensão processos; as
perspectivas Competências/Recrutamento e Seleção, Carreira/Movimentação e Remuneração formaram a dimensão pessoas; e as perspectivas
processo decisório/liderança e Ambiente de Trabalho (clima e comprometimento) formaram a dimensão comportamento organizacional.
5.2 Nível geral de intraempreendedorismo
O intraempreendedorismo é um fenômeno complexo, comportando
dimensões analíticas diversas e, em certa medida, sobrepostas. Neste estudo, essas dimensões – estratégias, processos, pessoas e comportamento
organizacional – estão decompostas em 25 itens de avaliação que se apresentam segundo uma gradação de intensidade que vai da inexistência
absoluta da prática (zero) de excelência até o predomínio indubitável da
mesma (três), numa escala de 0 a 3.
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A média geral foi 1,32. Observando as médias das ONGs, constata-se um nível mediano das práticas intraempreendedoras com baixa intensidade. No entanto, somente duas ONGs ficaram dentro dessa faixa geral,
outras oito ficaram na faixa mediana, porém com intensidade positiva e
somente a ABBEM, maior ONG de Fortaleza, ficou com uma classificação baixa de intensidade negativa. Dada a constatação, tornou-se necessário avaliar a expressividade das diferenças entre as médias, face ao
aparente afastamento da ABBEM em relação às demais e mesmo para
aferir a expressividade dos resultados apuradas.
Para isto, realizaram-se testes estatísticos, Kruskal-Wallis e MannWhitney. O teste de Kruskal-Wallis, que se propõe a identificar se as
amostras independentes se originam ou não de populações com medianas semelhantes, demonstrou que as amostras independentes, no caso as
ONGs, não são provenientes de populações com medianas semelhantes,
existindo diferenças estatisticamente válidas entre elas, para um índice
de significância de 0,05. O teste Mann-Whitney foi realizado para identificar quais foram essas diferenças estatisticamente válidas, para um índice de significância de 0,05.
Ao comparar cada uma das ONGs aos pares, identificou-se que a
ONG ABBEM é estatisticamente diferente de todas as outras ONGs pesquisadas, avaliando de maneira negativa todos os itens propostos. Com
os resultados encontrados, pode-se afirmar que as ONGs pesquisadas
não são homogêneas, tendo um posicionamento diferente em relação
às questões intraempreendedoras, ou seja, elas não fazem parte de um
mesmo grupo populacional, o que comprova a primeira hipótese deste
estudo. Por se tratarem de ONGs que atuam em áreas distintas e possuam peculiaridades próprias face ao desenvolvimento organizacional
autônomo, elas estão em níveis diferentes de avaliação em relação ao
fenômeno intraempreendedor.
Outro ponto analisado foi se os funcionários que fazem parte das
atividades administrativas, consideradas meio, e atividades técnico-operacionais, consideradas fins, provêm ou não de uma população com medianas semelhantes. As médias gerais das perspectivas nas ONGs em relação à finalidade dos cargos foram atividades meio: 1,09 e atividades
fins: 1,60. Para confirmar se há alguma diferença entre os grupos analisados, foram realizados também os testes de Kruskal-Wallis e de MannWhitney, pois se acredita que quem está nas atividades fins tende a estar
mais ligados às práticas empreendedoras. Os testes indicaram que as
populações não são estatisticamente semelhantes. As pessoas que estão
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nas atividades fins avaliam melhor as questões intraempreendedoras do
que as que estão nas atividades meios, confirmando a terceira hipótese
da pesquisa.
5.2.1 Estratégias
Ao verificar a contribuição do fator estratégico para o intraempreendedorismo nas ONGs tem-se uma média geral de 1,40. Assim, a
perspectiva estratégias ficou com uma avaliação acima da média geral
do estudo (1,32), contribuiu de maneira positiva para o desenvolvimento
do intraempreendedorismo nas ONGs, sendo que as práticas dessa
dimensão ocorrem com certa frequência, estão em um nível mediano,
necessitando de aprimoramentos. Esse resultado coaduna com ideia de
Mintzberg (2004), que defende que para se ter sucesso na formulação da
estratégia é preciso que os implementadores influenciem a formulação.
5.2.2 Processos
Abordando os processos organizacionais, destinaram-se duas perspectivas: atuação e comunicação. Para a perspectiva atuação a média
geral obtida foi 0,82, enquanto em comunicação, o escore obtido foi de
1,66. Dessa forma, a dimensão processo foi avaliada como tendo práticas intraempreendedoras no nível mediano com intensidade negativa
com um índice de 1,24. Porém, a perspectiva comunicação ficou classificada como mediano com intensidade positiva, assim, o que contribuiu para a dimensão processo ter ficado em um nível abaixo foram as
questões referentes à atuação (autonomia).
Percebe-se que a perspectiva atuação apresenta aspectos que não
se aplicam a realidade das ONGs para a maioria dos respondentes, por
tanto, a autonomia no trabalho é algo que pode ser considerado como
não preponderante para o intraempreendedorismo nas ONGs. Porém, ao
mesmo tempo, o item de verificação do grupo atuação que trata do ajuste da jornada de trabalho para prospectar projetos se enquadrara no nível
mediano com intensidade positiva. Tal situação pode ser explicada por
características que são próprias das ONGs como flexibilidade e senso
de coletividade. De acordo com Bose (2004), um fator de destaque no
estilo de gestão das ONGs é a flexibilidade.
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Com relação ao processo de comunicação, percebe-se que as
respostas dos funcionários apontam para importância de como a livre
comunicação com os empregados pode se tornar algo importante para o
desempenho e o envolvimento dos mesmos na tomada de decisões e solução de problemas. Livre comunicação que pode ser estabelecida por conta da flexibilidade, característica das ONGs (BOSE, 2004) e pela liderança
inspiradora (RAVIO; ROSENBLATT; HERTZ-LAZAROWITZ, 2010).
5.2.3 Pessoas
A contribuição do fator gestão de pessoas para o intraempreendedorismo foi aferido por três perspectivas: competências/recrutamento
e seleção; carreira/movimentação; e remuneração. Competência/recrutamento e seleção obteve uma média geral de 1,56, enquanto carreira\
movimentação ficou 1,56 e remuneração com 0,48, a menor entre todas
as perspectivas avaliadas pelo estudo.
A gestão de pessoas foi avaliada como tendo práticas intraempreendedoras de nível mediano com intensidade negativa (1,16). Contribuiu positivamente para essa classificação principalmente os itens
referentes à competências/recrutamento e seleção e carreira\movimentação, enquanto aqueles relacionados à remuneração contribuíram negativamente para a média geral da gestão de pessoas.
O quadro apresentado em relação à gestão de pessoas surpreende
em alguns aspectos, porém condiz com vários pontos da literatura. Um
dos fatores surpreendentes foi a boa avaliação da perspectiva competências/recrutamento e seleção, nela, cinco ONGs ficaram com um índice
elevado. Como lembra Bose (2004), o processo de seleção tende a ser
assistemático, baseando-se na proposta organizacional e na disponibilidade para o trabalho, tendo um menor rigor quanto aos critérios de qualificação. No entanto, Filion (2004) e Hashimoto (2006) defendem que
as organizações empreendedoras devem focar mais no que foi feito pelo
candidato e nos seus valores do que na sua formação acadêmica. Tal
filosofia parece ter espaço nas ONGs, pois conforme as respostas dos
funcionários, suas organizações buscam mais pessoas com vivências e
competências do que com formações acadêmicas específicas.
Com relação à carreira e movimentação, as âncoras propostas por
Schein (1993), empreendedorismo e vontade de servir estão presentes
nas ONGs, porém em uma intensidade diferente. Tanto a capacidade de
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criar, propor e inovar como a vontade de ajudar, colaborar e realizar se
alinham para a valorização do profissional. Já em relação ao baixo resultado da perspectiva remuneração, estes já eram previstos. Como salienta
Falconer (1999), as recompensas individuais nas ONGs são menos
valorizadas que a importância dos valores e objetivos da organização,
assim como dos papéis desempenhados pelos seus membros.
5.2.4 Comportamento organizacional
Destacando os aspectos referentes ao comportamento organizacional, reservaram-se duas perspectivas: liderança/processo decisório e
clima organizacional. Em liderança/processo decisório a média geral foi
de 1,90, a maior entre todas as perspectivas e quanto ao clima organizacional, o escore obtido foi 1,29. Assim, a dimensão comportamento organizacional (1,52), como já era esperado, é um fator de destaque no
desenvolvimento do intraempreendedorismo nas ONGs, única dimensão
com média acima da média geral do estudo (1,32). Os aspectos referentes ao comportamento organizacional foram avaliados em um nível médio com intensidade positiva.
A perspectiva liderança/processo decisório obteve a melhor avaliação entre todas as perspectivas. Essa temática é crucial para o fenômeno
intraempreendedor se desenvolver nas ONGs, o que confirma a segunda
hipótese deste estudo. Os líderes sociais, como mostram os resultados,
parecem ser pessoas propícias a incentivar o intraempreendedorismo.
Bose (2004) lembra que as ONGs são um espaço para a formação de
lideranças.
Com relação ao clima organizacional, um ponto relevante é o baixo
nível de avaliação dos dois primeiros itens em relação aos três últimos
itens da perspectiva, os dois ficaram bem abaixo da avaliação dos outros
três. Esses dois itens tratam do reconhecimento individual e ficaram
em um nível baixo de avaliação com intensidade positiva. Percebe-se,
então, que o coletivo está acima do individual, pois assim como na remuneração, o reconhecimento tende a ser do grupo e não do individuo.
Segundo Melo Neto e Froes (2002) os empreendedores sociais priorizam a cooperação e a coletividade, ao invés da competitividade e do
individualismo.
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Considerações finais
O intuito desta pesquisa foi avaliar o nível de intraempreendedorismo em organizações sociais – ONGs da cidade de Fortaleza – CE.
Para tanto, foram pesquisadas onze das maiores ONGs de Fortaleza e
propostos quatro objetivos específicos.
Observando o primeiro objetivo específico, constatou-se que as
ONGs possuem alguns aspectos da gestão estratégica que estimulam o
intraempreendedorismo, principalmente no que tange aos aspectos de
negociação de metas de inovação e de participação dos funcionários em
grupos de trabalho para conceber metodologias e missões de trabalho.
No tocante ao segundo, os resultados demonstram que os processos
analisados ajudam no cultivo do intraempreendedorismo, principalmente
os relativos à comunicação e alguns aspectos da autonomia. Quanto à
comunicação, destaca-se o bom acesso as informações, em relação à autonomia, o ponto positivo é a liberdade dos funcionários em organizar as
suas próprias rotinas de trabalho, o ponto negativo é que os funcionários
não possuem autonomia para realizar despesas extras necessárias.
Quanto ao terceiro, observou-se que a gestão de pessoas colabora,
em partes, para o intraempreendedorismo. Competência/recrutamento e
seleção, carreira/movimentação são pontos positivos, já a remuneração
é o principal aspecto negativo. Entre os pontos positivos, as ONGs procuram desenvolver entre os seus colaboradores competências de inovação e de melhoria contínua. Entre os negativos, a remuneração variável
não faz parte da realidade e nem a importância dos projetos é considerada na remuneração.
Em relação ao último objetivo específico, os dados demonstraram
que o comportamento organizacional é um forte fator para o fenômeno
intraempreendedor. A perspectiva liderança/processo decisório foi a melhor avaliada entre as listadas neste estudo. Já o clima organizacional
foi bem avaliado, porém, ao contrário do que se esperava, não é um dos
principais aspectos para o intraempreendedorismo nas ONGs. Os dois
itens melhores avaliadas no estudo são os que tratam do reconhecimento
do líder e a contribuição da equipe para estimular as ações de funcionários. Quanto ao clima organizacional, o ponto positivo é o compartilhamento de informações para o beneficiamento do coletivo, terceiro item
melhor avaliado, e o negativo é o não destaque dado aos funcionários
que se diferenciam.
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Quanto às hipóteses da qual partiu a pesquisa, pode-se afirmar
que todas foram aceitas. Para a primeira hipótese, os testes estatísticos
comprovaram que as ONGs não são provenientes de um mesmo grupo
populacional, não avaliando de maneira, estatisticamente, semelhante
os itens referentes ao intraempreendedorismo. Em relação à segunda, as
ONGs estão em um nível mediano com intensidade negativa e a dimensão comportamento organizacional foi a que mais contribuiu para esse
resultado, ficando essa dimensão em um nível médio com intensidade
positiva. Além disso, deve-se considerar o baixo escore da ONG ABBEM,
caso seus resultados fossem excluídos, o escore geral do estudo ficaria
em uma faixa acima, bem como a perspectiva liderança/processo decisório.
A heterogeneidade constatada na primeira hipótese pode ser estendida para
a terceira, os funcionários de atividades fins possuem uma avaliação
estatisticamente diferente dos que desenvolvem atividades meio, avaliando de forma superior as práticas empreendedoras.
A realização desta pesquisa foi oportuna. Pode-se considerá-la como uma base para o estudo do fenômeno intraempreendedor nas ONGs.
O que não se pode considerar é que a situação exposta seja a mesma
para as demais ONGs, ela indica uma tendência, nem todas as ONGs
estão no mesmo nível de desenvolvimento. Os dados apresentados necessitam de mais refinamentos. Para pesquisas futuras, sugere-se que
seja ampliada a base de dados, tanto no número de ONGs, como de funcionários. Sugere-se também que o instrumento diagnóstico seja revisitado, dessa forma, será possível aperfeiçoá-lo e validá-lo. Recomenda-se
ainda, que seja aprofundado o estudo no tema para que novas questões
não abordadas neste trabalho sejam colocadas em pesquisas futuras. O
fenômeno precisa ser estudado nas áreas diretivas das ONGs. Por fim,
um estudo longitudinal demonstrará como se comportará a evolução do
intraempreendedorismo nas ONGs. Com as sugestões propostas e os
resultados obtidos, acredita-se que contribuições relevantes foram apresentadas neste estudo para a disseminação do fenômeno intraempreendedor nas organizações sociais.
Recebido em setembro de 2012.
Aprovado em dezembro de 2012.
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