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RESUMO 

ROSIM, D. TRABALHO E APRENDIZAGEM GERENCIAL DO DIRIGENTE DA 

PEQUENA EMPRESA: estudo com survey e etnometodologia no setor metal-

mecânico. Tese de doutorado. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade 

de São Paulo, 2014. 

 

O objetivo da pesquisa foi potencializar a explicação da relação da aprendizagem e 

do trabalho do dirigente da pequena empresa conhecendo objetivamente o estilo e 

os papéis e compreendendo o seu significado subjetivo. O tema da pesquisa foi 

estudar o trabalho do dirigente da pequena empresa objetivamente, por meio de um 

levantamento e subjetivamente por meio da abordagem etnometodológica, 

juntamente com os estilos de aprendizagem do dirigente. Para isso o trabalho de 

campo foi realizado em duas fases: na 1ª fase a abordagem foi quantitativa: 

levantamento sobre os estilos de aprendizagem – por meio do inventário de estilos 

de aprendizagem de Kolb – e dos papéis do administrador – por meio do 

questionário utilizado na pesquisa de Oliveira (2010) que foi desenvolvido com base 

na abordagem dos papéis de Mintzberg (1973); na 2ª fase a abordagem foi 

qualitativa com estudo de caso etnometodológico e análise da conversação a fim de 

compreender a percepção dos dirigentes sobre seu estilo de aprendizagem e seu 

trabalho. Ao final, quantitativamente não foi possível estabelecer uma relação 

significante entre as variáveis estilo de aprendizagem, trabalho do dirigente e 

desempenho organizacional, porém, qualitativamente essas relações foram 

identificadas e explicadas. Também foi realizada uma triangulação dos dados 

quantitativos e qualitativos a fim de comparar os resultados e identificar a 

importância de cada técnica. Palavras-chave: Pequena empresa; Trabalho do 

dirigente da pequena empresa; Estilos de Aprendizagem do dirigente da pequena 

empresa; Desempenho da pequena empresa. 



 

 

  



ABSTRACT 

ROSIM, D. THE WORK AND LEARNING OF SMALL BUSINESS OWNER-

MANAGER: survey and ethnomethodology in the metal mechanic sector. 

Doctoral thesis. São Carlos School of Engineering. São Paulo University, 2015 

 

The aim of the study was to improve the relationship explanation between learning 

and  work manager objectively knowing the style and the roles and understanding 

their subjective meaning. The theme of the research was to study the small business 

work manager objectively, through a survey and subjectively through the 

ethnomethodological approach, along the learning styles of the manager. So the 

fieldwork was conducted in two phases: the 1st phase was quantitative approach: 

survey on learning styles - through the Kolb inventory of learning styles - and 

administrator roles - through the questionnaire used in Oliveira survey (2010) that 

was developed based on the approach of Mintzberg roles (1973); the 2nd phase was 

a  qualitative approach with ethnomethodological case study and conversation 

analysis in order to understand the perception of the managers on your learning style 

and your work. Finally, quantitatively could not establish a significant relationship 

between the variables learning style, manager work and organizational performance, 

however, these relationships were qualitatively identified and explained. A 

triangulation of quantitative and qualitative data was also performed to compare the 

results and identify the importance of each technique.Keywords: Small business; 

Managerial work of the small business owner-manager; Learning Styles of the small 

business owner-manager; Small business performance. 

  



  



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1- ESQUEMA PARADIGMÁTICO QUADRIPOLAR DINÂMICO NÃO-CRONOLÓGICO............................................................... 6 

FIGURA 2 - ESTADO DA ARTE DO TEMA "DIRIGENTE DA PEQUENA EMPRESA" EM TERMOS QUALITATIVOS ..................................... 10 

FIGURA 3 - SUPOSIÇÕES SOBRE A FILOSOFIA DA CIÊNCIA..................................................................................................... 16 

FIGURA 4 - OS QUATRO PARADIGMAS PARA ANÁLISE DA TEORIA SOCIAL ................................................................................ 18 

FIGURA 5 - AVANÇO DO PARADIGMA FUNCIONALISTA ....................................................................................................... 21 

FIGURA 6 – PAPÉIS DO ADMINISTRADOR ........................................................................................................................ 39 

FIGURA 7 - CICLO DE APRENDIZAGEM ............................................................................................................................. 51 

FIGURA 8 – CICLOS DE APRENDIZAGEM COM ESTILOS DE APRENDIZAGEM .............................................................................. 53 

FIGURA 9 - RELAÇÃO ENTRE O CICLO DE KOLB, ESTILOS DE APRENDIZAGEM E PERFIS DE HABILIDADES GERENCIAIS. ......................... 56 

FIGURA 10 – ASPECTOS DO TRABALHO DO ADMINISTRADOR ............................................................................................... 89 

FIGURA 11 – ENTENDIMENTO DA FORMAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES E DAS HETEROGENEIDADES DA PEQUENA EMPRESA. ................ 91 

FIGURA 12 – LACUNA DO ESTADO DA ARTE DO TEMA “O TRABALHO DO DIRIGENTE DA PEQUENA EMPRESA” ................................ 95 

FIGURA 13 - GRÁFICOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DE VARIÂNCIA .......................................................................................... 107 

FIGURA 14 - APLICAÇÃO DOS NORTEADORES ETNOMETODOLÓGICOS.................................................................................. 117 

FIGURA 15 - RACIOCÍNIO SOCIOLÓGICO PRÁTICO DO DIRIGENTE DA EMPRESA A .................................................................... 144 

FIGURA 16 - RACIOCÍNIO SOCIOLÓGICO PRÁTICO DO DIRIGENTE B ..................................................................................... 151 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1- DUAS TEORIAS SOBRE A SOCIEDADE: ORDEM E CONFLITO................................................................................... 17 

QUADRO 2 - ASPECTOS INTRINSECOS E SITUACIONAIS DO TRABALHO DO ADMINISTRADOR ........................................................ 44 

QUADRO 3 - HABILIDADES DO CICLO DE APRENDIZAGEM E SEUS PONTOS FORTES NA APRENDIZAGEM .......................................... 52 

QUADRO 4 – EXEMPLO DE SENTENÇA DO INVENTÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM ............................................................. 57 

QUADRO 5 – GRADE DE ESCORE DO INVENTÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM .................................................................... 58 

QUADRO 6 – MEDIDAS FINANCEIRAS ............................................................................................................................. 62 

QUADRO 7 - PRINCIPAIS MODELOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ............................................................ 65 

QUADRO 8 - SÍNTESE DOS CONCEITOS DE ESPECIFICIDADES DE GESTÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS .............................................. 70 

QUADRO 9 - TEMAS QUE SE REFEREM AS ESPECIFICIDADES DAS PEQUENAS EMPRESAS.............................................................. 72 

QUADRO 10 - CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS.................................................................... 102 

QUADRO 11 - DIFERENCIAÇÃO DE TERMOS ................................................................................................................... 138 

QUADRO 12 - COMPARATIVO ENTRE RESPONDIDO PELO DIRIGENTE E OBSERVADO PELA PESQUISADORA -EMPRESA A .................. 140 

QUADRO 13 - FATOS DE JUSTIFICATIVAS EMPRESA A ....................................................................................................... 142 

QUADRO 14- COMPARATIVO EMPRESA B ..................................................................................................................... 147 

QUADRO 15 - FATOS E JUSTIFICATIVAS EMPRESA B ......................................................................................................... 148 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - PROPORÇÃO DA AMOSTRA COM BASE NO UNIVERSO ........................................................................................ 103 

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS DIRIGENTES CONFORME DESEMENHO DO TRABALHO .............................................................. 123 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA DOS DIRIGENTES CONFORME ESTILOS DE APRENDIZAGEM ............................................... 125 

TABELA 4 - TESTE F .................................................................................................................................................. 127 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO DO DIRIGENTE CONFORME FATURAMENTO ............................................................. 129 

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM CONFORME FATURAMENTO ......................................................... 129 

TABELA 7 - COMPARAÇÃO DO P-VALUE ........................................................................................................................ 129 

TABELA 8 - RESULTADOS DA ANOVA PARA OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM ......................................................................... 130 

TABELA 9 - RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA O TRABLALHO DO DIRIGENTE ................................................................... 131 

TABELA 10 - MATRIZ DE DADOS DO TRABALHO X ESTILOS DE APRENDIZAGEM ....................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

GEOPE – GRUPO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA PEQUENA EMPRESA 

SBA – SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 

 
  



 
.



1 
 

Sumário 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 5 

1 POLO EPISTEMOLÓGICO DA PESQUISA .......................................................... 7 

1.1 Contextualização do tema da pesquisa .............................................................. 7 

1.2 Estado da arte sobre o tema da pesquisa ........................................................... 9 

1.3 Delimitação do tema da pesquisa ..................................................................... 13 

1.4 Considerações epistemológicas ........................................................................ 15 

1.4.1 Quadro de análise: a etnometodologia ................................................... 22 

1.5 Formulação do problema da pesquisa .............................................................. 24 

1.6 Declaração dos objetivos da pesquisa .............................................................. 26 

1.7 Relevância da pesquisa .................................................................................... 27 

1.8 Motivação da pesquisadora .............................................................................. 29 

2 POLO TEÓRICO DA PESQUISA .........................................................................31 

2.1 Trabalho do administrador, estilos de aprendizagem e desempenho 

organizacional ................................................................................................... 31 

2.1.1 O trabalho do administrador ................................................................... 32 

2.1.2 Os estilos de aprendizagem ................................................................... 48 

2.1.3 O desempenho organizacional ............................................................... 59 

2.2 Especificidades de gestão das Pequenas Empresas ........................................ 65 

2.2.1 A evolução do conceito de especificidades de gestão das pequenas 

empresas até 2004 ........................................................................................... 67 

2.2.2 A aplicação do conceito de especificidades das pequenas empresas 



2 
 

de 2004 até 2014 .............................................................................................. 68 

2.3 Trabalho do dirigente, estilos de aprendizagem e desempenho 

organizacional da pequena empresa ................................................................ 77 

2.3.1 O trabalho do dirigente da pequena empresa ........................................ 78 

2.3.2 Os estilos de aprendizagem do dirigente da pequena empresa ............. 82 

2.3.3 O desempenho organizacional da pequena empresa ............................ 84 

2.4 Conclusões sobre o polo teórico da pesquisa ................................................... 87 

3 POLO METODOLÓGICO DA PESQUISA ............................................................97 

3.1 Métodos de Pesquisa - 1ª fase: Abordagem Quantitativa ................................. 97 

3.1.1 Caracterização da 1ª fase ...................................................................... 97 

3.1.2 Definiçao das variáveis da pesquisa ...................................................... 98 

3.1.3 Operacionalização das variáveis da pesquisa ........................................ 98 

3.1.4 Enunciado das hipóteses da pesquisa ................................................. 100 

3.1.5 Plano Amostral ..................................................................................... 101 

3.1.6 Instrumento de coleta de dados ........................................................... 104 

3.1.7 Plano de análise dos dados.................................................................. 106 

3.1.8 Análise de confiabilidade do questionário ............................................ 107 

3.1.9 Preparação para as análises ................................................................ 108 

3.2 Métodos de Pesquisa - 2ª Fase: Abordagem Qualitativa ................................ 109 

3.2.1 Caracterização da 2ª fase .................................................................... 110 

3.2.2 Categorias da pesquisa ........................................................................ 111 

3.2.3 Questões da pesquisa .......................................................................... 111 

3.2.4 Técnica de coleta de dados .................................................................. 112 

3.2.5 Técnica de análise dos dados .............................................................. 114 



3 
 

4 POLO TÉCNICO DA PESQUISA .......................................................................119 

4.1 Primeira fase: estudo quantitativo ................................................................... 119 

4.1.1 Características das empresas .............................................................. 119 

4.1.2 Perfil dos dirigentes estudados ............................................................. 122 

4.1.3 Abordagens de trabalho dos dirigentes estudados ............................... 122 

4.1.4 Estilos de aprendizagem dos dirigentes estudados .............................. 124 

4.1.5 Teste realizado para a hipótese 1 (H1) ................................................ 126 

4.1.6 Testes realizados para as hipótese 2 (H2) e hipótese 3 (H3) ............... 129 

4.1.7 Teste realizado para a hipótese 4 (H4) ................................................ 131 

4.2 Segunda fase: estudo qualitativo .................................................................... 132 

4.2.1 Estudo sobre o caso A ......................................................................... 139 

4.2.2 Estudo sobre o caso B ......................................................................... 146 

4.3 Discussão dos resultados da pesquisa ........................................................... 151 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................161 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................171 

APÊNDICES ............................................................................................................189 

ANEXOS .................................................................................................................203 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  



5 
 

INTRODUÇÃO 

 Nesta seção cabe um esclarecimento sobre a compreensão da dinâmica e 

comunicação da pesquisa científica, particularmente nas Ciências Sociais Aplicadas, 

grande área de conhecimento da Administração, a qual abriga o tema desta tese.  

 Para Bruyne, Herman e Schoutheete (1975), o modelo que representa o 

sistema de base de uma investigação científica articula-se em volta de quatro polos 

metodológicos, cuja interação constitui o aspecto dinâmico da investigação. Trata-se 

dos polos epistemológico, teórico, metodológico e técnico, conforme Figura 1. Esses 

polos configuram os métodos para a pesquisa científica. 

O polo epistemológico é o motor de pesquisa do investigador. É ao nível 

desse polo que são colocados os questionamentos que contribuem para a solução 

de problemas e para a elaboração das soluções teóricas; o polo teórico é onde as 

hipóteses se organizam e os conceitos se definem; esse polo também serve como 

ligação entre os demais polos. O polo metodológico é o que ordena os elementos, 

articula os conceitos e as variáveis que são apresentadas nos polos anteriores 

(epistemologico e teórico), por meio de modelos a serem aplicados; é aquele que 

apresenta como a pesquisa será operacionalizada. O polo técnico estabelece a 

relação entre a construção do objeto científico e o mundo dos acontecimentos, por 

meio da coleta e análise dos dados. 

O esquema apresentado na Figura 1 guiou esta pesquisa científica desde o 

planejamento (projeto de pesquisa aprovado pela FAPESP), na execução das 

atividades e na comunicação dos resultados parciais (texto de qualificação) e será 

usada também no final (tese) da pesquisa. 
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Esta pesquisa sinaliza e explica cada polo, conforme eles ocorrem na divisão 

do trabalho, no início de cada capítulo. 

Por exemplo, o capítulo 1 trata do polo epistemológico. Sendo assim, ao 

iniciar o capítulo 1 o leitor encontrará uma breve explicação do que seja o polo 

epistemológico da pesquisa. 

 

 

Figura 1- Esquema paradigmático quadripolar dinâmico não-cronológico 
Fonte: Cunha, Rausch e Cunha (2010 apud Martins e Theóphilo1, 2007) 

 

 
Dessa forma, esta pesquisa buscou entender como o estilo de aprendizagem 

do dirigente influencia a forma de executar seu trabalho e, consequentemente, o 

desempenho da pequena empresa. Para isso foram feitas abordagens quantitativas 

e qualitativas que ofereceram resultados objetivos e percepções subjetivas a 

respeito do tema. O tema pequenas empresas se tornou de interesse para a 

pesquisadora após um estágio no exterior no qual teve contato com pequenas 

empresas da região de Santiago de Compostela na Espanha. 

                                            

1
 MARTINS, G.A.; THEOPHILO, C.R. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. São 

Paulo: Atlas, 2007. 
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1 POLO EPISTEMOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O capítulo 1 apresenta o polo epistemológico da pesquisa. A epistemologia é um 

ramo da filosofia que estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do 

conhecimento produzido pelo homem. Ela está intimamente relacionada com os 

procedimentos que envolvem e respaldam o processo investigativo, como as opções 

paradigmáticas, dentre outras maneiras de interpretar a realidade. Ela também 

denota preocupação com as diferentes formas de construção do objeto científico, do 

relacionamento entre sujeito e objeto e com os critérios que fundamentam o teor 

científico das pesquisas (SOUZA, 2005).  Japiassu (1992, p.16) define a 

epistemologia como “um estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, 

de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e seus produtos 

intelectuais”. 

De outra maneira, pode-se dizer que o capítulo 1 apresenta e explica como foi 

abordado o tema e os objetos de pesquisa no seu contexto. Assim, foi feita uma 

delimitação e indicação de como se chegou até o tema de pesquisa e o quadro de 

análise nas ciências sociais que representa a forma como o tema foi investigado 

qualitativamente. 

 

1.1 Contextualização do tema da pesquisa 

 

As pequenas empresas são importantes para o desenvolvimento econômico e 

social das nações (DAY, 2000), são responsáveis pela maioria da criação de novos 

empregos (MOSCARINI; POSTEL-VINAY, 2012; CATANA; DELCEA, 2012; 

FULLER-LOVE, 2006), contribuem para o desenvolvimento estrutural dos locais 
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onde se instalam e são de incentivo do empreendedorismo (MITRA; ABUBAKAR, 

2010; FULLER-LOVE, 2006), 

As pequenas empresas contribuem com a preservação da estabilidade e 

dinâmica da economia de mercado, produzindo e oferecendo serviços inovadores e 

atingindo mercados de pouco interesse ou difícil acesso a suas similares de grande 

porte. Desse modo, as pequenas empresas são agentes de sustentabilidade na 

multiplicação e renovação de negócios para o crescimento, e diversificação da 

economia (JULIEN, 1999; FULLER, 2003; GRAY; MABEY, 2005) além de serem 

consideradas importantes engrenagens para o crescimento, tanto dos países 

desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento (BOOCOK; SHARIF, 2005). 

No entanto, não se tratam de “pequenas grandes empresas” (STOREY, 19862 

apud FULLER-LOVE, 2006), mas sim, de um setor específico que requer teorias 

específicas para seu gerenciamento. Assim como a teoria das corporações nasce 

como resposta aos problemas surgidos na grande corporação, também na pequena 

empresa sua teoria, ao invés de ser importada das grandes, deve nascer como 

resposta aos problemas surgidos na pequena empresa (d´AMBOISE; 

MULDOWNEY, 1988). 

A gestão da pequena empresa tem como especificidades, de acordo com 

Gartner (1985), as características do dirigente; a estrutura organizacional; o 

ambiente no qual a pequena empresa está inserida e os processos internos da 

mesma.  

Uma das especificidades mais importantes é o fato de estar intimamente 

ligada às habilidades e características do dirigente e fatores como educação e 

                                            

2
 Storey, D.J. (1986). Entrepreneurship and the New Firm. London: Croom Helm 



9 
 

background familiar são susceptíveis de terem um impacto nesse estilo gestão 

(FULLER-LOVE, 2006). 

Devido a fatores como o acima mencionado e também devido à importância 

das pequenas empresas no setor econômico e social das nações é que tem 

aumentado o estudo de suas especificidades de gestão em relação às grandes, a 

fim de que possa ser aprimorado o seu modo de gerenciamento. 

 

1.2 Estado da arte sobre o tema da pesquisa 

 

Uma das especificidades centrais da gestão das pequenas empresas trata da 

figura do dirigente e suas atitudes e características. Dessa forma, esta pesquisa tem 

como tema o dirigente da pequena empresa. 

A fim de identificar o estado da arte do tema da pesquisa e entender o que está 

sendo estudado no momento, inicialmente foi realizada uma busca sistemática, no 

mês de fevereiro de 20143. As palavras-chave utilizadas foram: “dirigente” e seus 

sinônimos e “pequena empresa” e seus sinônimos. Também foi necessário 

identificar grafias alternativas e outros termos que, mesmo tendo outro sentido no 

dicionário, foram empregados como sinônimo na área de pesquisa.  

Além das buscas sistematizadas nas bases Web of Science e Scopus, foram 

realizadas discussões com o orientador da pesquisa e análise das referências 

bibliográficas dos artigos resultantes das buscas. Isso gerou a entrada de outros 

artigos na lista final, os quais não foram identificados por meio da busca 

sistematizada nas bases. 

                                            

3
 A revisão sistemática foi sendo atualizada durante todo o período da pesquisa. 
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Foram considerados como pertencentes ao estado da arte do tema da 

pesquisa artigos dos anos de 2004 em diante e foi possível classificá-los pelos 

critérios: aspectos pessoais e impessoais do dirigente; e aspectos subjetivos e 

objetivos, como ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Estado da arte do tema "dirigente da pequena empresa" em termos 
qualitativos 

 

Os aspectos pessoais são aqueles intrínsecos ao dirigente e impossíveis de 

separar de sua pessoa. Dependem quase que inteiramente de questões e escolhas 

pessoais. Esses aspectos pessoais, por sua vez, dividem-se em subjetivos – 

aqueles que não se podem ver enquanto ocorrem; e objetivos – aqueles cujo 

resultado é concreto, podendo ser observado enquanto ocorre. 

Há também os aspectos impessoais, aqueles que, não necessariamente 

dependem só da pessoa do dirigente, mas que geram alguma influência sobre ela, 

de maneira constante e inseparável - e vice - versa. 

Dirigente PME

Impessoal

Pessoal

Subjetivo

Objetivo

• Características 
demográficas;

• Estilos cognitivos;
• Religião;
• Percepção de Sucesso;
• Perfil psicológico;
• Saúde.

• Visão integrada do 
trabalho do dirigente;

• Aspectos isolados do 
trabalho do dirigente;

• Meio ambiente;
• Ambiente do negócio.
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Em termos quantitativos, a busca sistemática teve como retorno um total de 

103 artigos, conforme Gráfico 1, distribuídos nos seguintes temas relacionados ao 

dirigente da pequena empresa:  

1- Características demográficas: nessa temática discute-se fatores como gênero, 

idade, nível de escolaridade, experiência prévia etc. 

2- Meio ambiente: esse tema envolve as preocupações ambientais, como a 

proteção do meio ambiente, cuidados com a comunidade onde a empresa está 

inserida, práticas ambientais e impactos ambientais. 

3- Estilos cognitivos: estilos de aprendizagem, maneira como o dirigente adquire 

conhecimentos. 

4- Religião: aqui se debate a influência das crenças religiosas na maneira de agir 

do dirigente. 

5- Responsabilidade social: autorregulação da empresa para verificar se está de 

acordo com as leis, a ética e as questões que afetam o coletivo. 

6- Percepção de sucesso: trata do que o dirigente considera sucesso e como ele 

acredita que isso influencia na sua forma de conduzir o negócio. 

7- Perfil psicológico: refere-se aos estilos da personalidade do dirigente. 

8- Aspectos isolados do trabalho do dirigente: é quando não analisa o trabalho 

do dirigente como um todo, mas algum aspecto isolado como a motivação, a 

centralização, o encorajamento para usar determinada tecnologia etc. 

9- Ambiente empresa: ambiente na planta física da empresa. Refere-se a 

aspectos como a limpeza, condições do ambiente de trabalho em si. 

10- Saúde: Refere-se à preocupação do dirigente com a saúde física e mental dos 

membros da organização.  
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11-  Visão integrada do trabalho do dirigente: examina toda a rotina de atividades 

e tarefas realizadas pelo dirigente da pequena empresa na condução do negócio. 

12-  Outros: trata de aspectos como a ética, a confiança do dirigente, o direito ou 

não de votar em conselhos, a pressão que sofre dos fornecedores etc. 

13- Não disponíveis: artigos que não estavam disponíveis para acesso pela rede da 

Universidade de São Paulo. O acesso a esses artigos seria pago, sendo desse 

modo, excluídos da análise devido a não disponibilidade de recurso para tal 

atitude. 

Esses temas foram emergindo de maneira indutiva da análise dos artigos que 

compuseram a lista final da revisão sistemática. Assim, esses são os principais 

assuntos discutidos atualmente na literatura, no que se refere ao dirigente da 

pequena empresa. 

 

 

Gráfico 1: Estado da arte do tema "dirigente da pequena empresa" em termos 
quantitativos4 

 

                                            

4
 Na busca sistemática realizada também foram encontrados artigos que não se relacionavam com o tema 

pesquisado. Geralmente eles são oriundos de um calibramento não perfeito da string. Esses artigos foram 
considerados como “outros” e retirados do gráfico para que não poluísse a visualização. 
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Observando o Gráfico 1, pode-se notar, dentre os estudos que foram 

realizados no período 2004-2014 (eixo horizontal), aqueles que mais se 

sobressaíram conforme a quantidade de artigos publicados (eixo vertical). Assim 

sendo, sobressaíram-se o número 11 (visão integrada do trabalho do dirigente da 

pequena empresa), o número 8 (aspectos isolados do trabalho do dirigente) e o 

número 3 (estilos cognitivos). 

Um ponto importante concluído a partir da análise da quantidade de estudos 

sobre o tema no período foi a diminuição expressiva da quantidade de estudos que 

tratam dos aspectos psicológicos e traços de personalidade do dirigente em 

contraposição ao aumento dos estudos sobre comportamento administrativo e 

gerencial do dirigente. Essa tendência já havia sido anteriormente sugerida por 

autores como Gartner (1982).  

 

1.3 Delimitação do tema da pesquisa 

 

A literatura recente sobre o dirigente da pequena empresa pode ser dividida 

em: aspectos pessoais e aspectos impessoais; e, também, em aspectos objetivos e 

aspectos subjetivos. 

De acordo com essas classes, os temas específicos escolhidos para tema 

desta pesquisa se encontram dentro dos aspectos pessoais do dirigente da pequena 

empresa. Especificamente, dois subitens foram investigados: a) os estilos de 

aprendizagem ou cognitivos (aspecto subjetivo); e o trabalho do dirigente da 

pequena empresa (aspecto objetivo), conforme Figura 2;  

Na literatura sobre pequenas empresas têm sido raros os estudos focando o 

estilo de aprendizagem e/ou estilos cognitivos na pequena empresa. Em uma 
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revisão sistemática da literatura, sem restrição por data, 21 artigos sobre o tema 

foram encontrados, sendo que nove deles eram de anos anteriores a 2004, ou seja, 

não pertenciam ao estado da arte. 

Já posterior ao ano de 2004, ou seja, nos últimos dez anos, essa quantidade 

teve pouco aumento, totalizando dez artigos. Esses artigos tratavam principalmente 

dos aspectos tecnológicos como o uso da informática e aprendizagem social da 

empresa, sendo somente cinco deles específicos sobre os estilos de aprendizagem 

e estilos cognitivos do dirigente da pequena empresa. 

A literatura referente às grandes empresas sobre esse tema desenvolveu-se 

muito bem ao longo dos anos 70 como “estilos cognitivos”. No entanto, ao longo dos 

anos posteriores, esse desenvolvimento continuou com o nome “estilos de 

aprendizagem” que se refere ao mesmo conceito de estilos cognitivos 

(PERNOMIAN, 2008). Dessa forma, a fim de aperfeiçoar e desenvolver uma teoria 

específica para as pequenas empresas, convém novamente que as investigações 

próprias desse setor se desenvolvam com base nas teorias já desenvolvidas para as 

corporações.  

Entender como o dirigente da pequena empresa aprende é muito importante 

para o setor, uma vez que já é conhecido na literatura que o desempenho da 

pequena empresa depende da figura do dirigente.  

Os estudos sobre o trabalho do dirigente da pequena empresa, considerando a 

tendência sugerida por Gartner (1982), caracterizam-se, principalmente, por analisar 

os aspectos comportamentais gerenciais e operacionais do cotidiano do dirigente, 

em termos de atividades e tarefas realizadas no dia a dia. Dentro desse tema, há 

uma grande concentração de pesquisas empíricas num total de dezesseis estudos. 

Desses dezesseis estudos empíricos há uma concentração das pesquisas baseadas 
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no trabalho de Mintzberg (1973), sobre a abordagem dos papéis, e que fazem o uso 

do método da observação estruturada, totalizando seis estudos, a saber: 

O´Gorman,Bourke e Murray (2005); Andersson e Florén (2011); Tell e Gabrielsson 

(2013); Florén e Tell (2012); Gabrielsson e Tell (2009).  

Os outros dez estudos usam os mais diversos métodos (levantamento; 

desenvolvimento modelo conceitual etc), no entanto, com exceção do trabalho de 

Eriksson, Henttonen, Meriläinen (2008) que faz uso da etnografia, todos os demais 

métodos se encontram, segundo Burrel e Morgan (1979), no paradigma funcionalista 

de pesquisa.  

1.4 Considerações epistemológicas 

 

A fim de entender melhor o que seria o paradigma funcionalista de pesquisa, 

esse texto apresenta os quatro paradigmas construídos por Burrel e Morgan (1979) 

para a compreensão da Teoria das Organizações. Esta seção faz uma 

contextualização epistemológica e indica onde se situa a produção de conhecimento 

desta pesquisa no interior dos paradigmas. 

Burrel e Morgan (1979) conceitualizam as Ciências Sociais partindo de dois 

conceitos: a Filosofia da Ciência e a Teoria Social. 

Sobre a Filosofia da Ciência, os autores partem de quatro suposições, a 

saber: ontologia; epistemologia; natureza humana; e metodologia. 



16 
 

 

Figura 3 - Suposições sobre a filosofia da ciência 
Fonte: Burrell e Morgan (1979 Apud Escrivão Filho, 2006). 

 

Suposições de natureza epistemológica dizem respeito à compreensão e 

transmissão do conhecimento (BURREL; MORGAN, 1979). Esse conhecimento 

pode ser considerado de duas naturezas: objetiva e subjetiva. O conhecimento 

objetivo é real e pode ser transmitido de forma tangível. Já o conhecimento subjetivo 

se refere a algo que tem que ser pessoalmente experimentado (CARVALHO, 2010). 

As dimensões objetivas e subjetivas da filosofia da ciência estão ilustradas na Figura 

3. 

Dessa forma, o positivismo (produção de conhecimento objetivo) busca 

explicar e prever o que acontece no mundo social por meio de regularidades e 

relações causais entre elementos constitutivos. De maneira diferente, o anti-

positivismo (produção de conhecimento subjetivo) busca a compreensão do mundo 

social a partir do ponto de vista dos indivíduos que estao diretamente envolvidos nas 

atividades, ou seja, por meio da compreensão humana (BURREL; MORGAN, 1979; 

SCHWANDT, 2006; TRIVIÑOS, 2008). 
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A Teoria Social é discutida sob a abordagem da ordem-mudança radical. 

Essa discussão da ordem-mudança radical deriva das discussões sociológicas 

acerca da sociedade por meio da questão: Por que a sociedade se mantém unida ao 

invés de esfacelar-se? (BURREL; MORGAN, 1979) 

Atualmente os teóricos da “ordem” ultrapassam em número os teóricos do 

“conflito” (BURREL; MORGAN, 1979) e segundo Dawe (1970, p. 207), “a tese de 

que a sociologia tem como preocupação central o problema da ordem social tornou-

se uma das poucas ortodoxias desta disciplina”. Pode-se considerar atualmente, na 

teoria das organizações, que a sociologia da ordem é representada pelo 

parsonianismo. 

 A “sociologia da mudança radical” contrapõe-se à da regulação em função de 

sua preocupação central em explicar a própria mudança radical, os conflitos 

estruturais subjacentes, os modos de dominação e as contradições estruturais que 

são, por sua vez, os aspectos considerados característicos da sociedade moderna. 

Refere-se à explicação da emancipação do homem das estruturas que limitam e 

impedem seu potencial para o desenvolvimento com questões centradas nas 

privações materiais e psíquicas (simbólicas), do homem (BURREL; MORGAN, 

1979). 

Duas teorias da sociedade – ordem e conflito – podem ser melhor apreciadas 

no Quadro 1- Duas teorias sobre a sociedade: ordem e conflito. 

 

Quadro 1- Duas teorias sobre a sociedade: ordem e conflito 
Fonte: Burrel; Morgan (1979) 
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Dessa forma, pode-se considerar a ordem como sendo explicada pelo 

equilíbrio social, a estabilidade, a integração e o consenso; e a mudança-radical, o 

conflito, a desintegração e a coerção.5  

Burrel e Morgan (1979) partindo dessas quatro dimensões (Mudança Radical, 

Ordem, Subjetivismo e Objetivismo) propuseram quatro paradigmas para a teoria 

das organizações: funcionalismo, interpretativismo, humanismo radical e 

estruturalismo radical, conforme Figura 4, que apresenta no eixo horizontal a filosofia 

da ciência e no eixo vertical a teoria social. 

 

Figura 4 - Os quatro paradigmas para análise da teoria social 
Fonte: Burrell; Morgan (1979) 

 
 

O paradigma funcionalista é caracterizado pela preocupação em buscar 

explicações para o status quo, para a ordem social, para o consenso, a 

solidariedade, a necessidade de satisfação e a atualidade. Essencialmente procura 

explicações racionais para os assuntos sociais, tem orientação altamente 

pragmática, preocupa-se em entender a sociedade por um caminho que gera 

                                            

5
 Hoje em dia já se sabe que o conflito não tem esse significado meramente negativo. Sabe-se dos pontos 

positivos do conflito, no entanto, aqui é apresentada essa visão da década de 70 como uma maneira de clarear 
a diferença da abordagem positivista da fenomenológica. 

Subjetivo Objetivo

Humanismo 
Radical

Estruturalismo
Radical

Interpretativismo Funcionalismo

Sociologia da Mudança Radical

Sociologia da Regulação
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conhecimento que pode ser colocado em uso. É como providenciar soluções 

práticas para problemas práticos pela tentativa de aplicar modelos e métodos das 

ciências naturais para compreender as relações sociais. O uso de analogias 

mecânicas e biológicas é um meio funcionalista de modelar e compreender o mundo 

social de muitos dos seus teóricos (BURREL; MORGAN, 1979).  

  O paradigma do estruturalismo radical defende a mudança radical da 

sociedade a partir de um ponto de vista objetivo, tendo tudo a ver com o positivismo, 

no entanto, com outra finalidade: a da mudança radical. Enquanto os humanistas 

radicais forjam sua perspectiva, centrando-se sobre a consciência como a base para 

uma crítica radical da sociedade, os estruturalistas radicais concentram-se sobre as 

relações estruturais dentro de um mundo social realista. Eles enfatizam o fato de 

que a mudança radical é construída pela natureza e estrutura da sociedade 

contemporânea, e procuram dar explicações das relações básicas dentro do 

contexto do total de formações sociais (BURREL; MORGAN, 1979). 

O paradigma interpretativo tenta compreender e explicar o mundo social, 

principalmente do ponto de vista dos atores diretamente envolvidos no processo 

social. A suposição subjacente do paradigma interpretativo rejeita qualquer visão 

que atribui ao mundo social uma realidade que seja independente da mente dos 

homens, acreditando assim, que o mundo social não é mais do que construções 

subjetivas de seres humanos individuais. O mundo social é desta forma, de uma 

natureza essenciamente intangível e está em um processo contínuo de reafirmação 

ou não. (BURREL; MORGAN, 1979). 

Por fim, o paradigma do humanismo radical é definido pela preocupação em 

desenvolver uma sociologia da mudança radical de um ponto de vista subjetivo. Tem 
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muito em comum com o paradigma interpretativista6 no que se refere a ver o mundo 

social de uma maneira nominalista, antipositivista voluntarista e ideográfica. Busca 

derrubar e transceder as limitações dos arranjos sociais existentes, sendo uma 

questão crucial desse paradigma o entendimento de que a consciência do homem é 

dominada pelas superestruturas ideológicas com as quais ele interage. Para esse 

paradigma o conhecimento é derivado dessas interações do homem com o meio 

social. O paradigma radical humanista é, em essência, baseado na inversão das 

suposições do paradigma funcionalista (BURREL; MORGAN, 1979).  

Hoje, apesar de todos os avanços da pesquisa social e das críticas ao 

funcionalismo, ainda há predominância das investigações funcionalistas na 

academia, conforme ilustrado na Figura 5. Apesar dessa predominância e insistência 

nesse tipo de pesquisa, hoje há que se considerar relevantes também as críticas 

que esse paradigma recebeu. 

Na década de 1960, o positivismo foi fortemente criticado pela Escola de 

Frankfurt7, pois suas ideias apareciam como cheias de “pontos vitais” a serem 

atacados, fáceis de acertar e de destruir (TRIVIÑOS, 2008). A posição positivista era 

considerada cada vez mais insatisfatória e problemática. O homem, como um ator, 

não poderia ser estudado com métodos das Ciências Naturais e seu interesse em 

estabelecer regras gerais. Os historiadores e sociólogos alemães defenderam então 

que as Ciências Humanas tinham diferenças fundamentais em relação às Ciências 

Naturais, tanto quanto à natureza e quanto à finalidade (BURREL; MORGAN, 1979; 

SCHWANDT, 2006; TRIVIÑOS, 2008). 

                                            

6
 O paradigma interpretativo é composto por uma ampla variedade do pensamento filosófico e sociológico que 

compartilha da característica comum de tentar compreender e explicar o mundo social, principalmente do 
ponto de vista dos atores diretamente envolvidos no proceso social (CARVALHO, 2010).  
7
 Corrente neomarxista de extraordinária influência na década de 1970. 



21 
 

 

Figura 5 - Avanço do paradigma funcionalista 
Fonte: Gioia, Pitre (1990 Apud Escrivão Filho, 2006) 

 

No que se refere à teoria organizacional, pode-se dizer que o paradigma 

funcionalista cresceu exponencialmente – influenciado pela corrente principal norte 

americana. Isso se repetiu também nos estudos organizacionais do Brasil, que, além 

de se concentrarem no paradigma funcionalista ainda abrigou-se na ortodoxia 

estruturalista sistêmica que dominou o funcionalismo, em especial o 

contingencialismo, até 1970 (CALDAS; FACHIN, 2005). O resultado foi uma geração 

de pesquisadores de orientação funcionalista que teve menos acesso aos debates 

de outras teorias desse mesmo paradigma (CALDAS; FACHIN, 2005) e, 

consequentemente, dos demais paradigmas. Como não se tende a ensinar o que 

não se conhece, resultou-se que nos cursos de graduação e pós-graduação em todo 

Brasil repetia-se o fenômeno da teoria organizacional ensinada ser tipicamente a 

funcionalista desatualizada e comumente pré-contingencialista (CALDAS; FACHIN, 

2005). 

Este estudo concordou com a posição da natureza e métodos específicos das 

Ciências Sociais, enquadrando-se no paradigma do interpretativismo de Burrel e 
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Morgan (1979), que foi concretizado com o uso da etnometodologia como quadro de 

análise, entendendo ser esse o método mais adequado para investigar o dirigente 

da pequena empresa. 

 

1.4.1 Quadro de análise: a etnometodologia 

 

A etnometodologia é o estudo empírico dos métodos que os indivíduos usam 

para dar sentido e ao mesmo tempo compreender suas ações diárias: comunicando, 

tomando decisões e raciocinando (COULON, 1995). 

Epistemologicamente, a etnometodologia representa uma ruptura radical com 

o pensamento sociológico tradicional, se esforçando mais em compreender do que 

explicar, sendo fundamental a abordagem qualitativa do social (CARVALHO, 2010). 

O fundador da etnometodologia foi Harold Garfinkel. Tendo sido treinado 

como sociólogo sob a orientação de Talcott Parsons, o qual promovia o 

desenvolvimento da teoria sociológica sistemática e funcionalista, Garfinkel teve 

uma atmosfera extremamente rica para criticar a nova estrutura teórica que aparecia 

com a publicação do livro de Parsons (1937), denominado “A Estrutura da Ação 

Social”. Sua crítica atingiu os pressupostos mais profundos do corpus parsoniano e 

foi uma alternativa àquela maneira de estudar as Ciências Sociais (HERITAGE, 

1999). 

Garfinkel serviu-se dos trabalhos de Schutz o qual ressaltava que o mundo é 

interpretado à luz de categorias e construtos do senso comum que são largamente 

sociais em sua origem. Esses construtos são os recursos com os quais os agentes 

interpretam suas situações de ação, captam as intenções e motivações dos outros, 



23 
 

realizam compreensões intersubjetivas e ações ordenadas e, de maneira mais geral, 

navegam no mundo social (HERITAGE, 1999). 

Tendo como base essas premissas, após observar um “projeto de júri” e 

responder à pergunta “o que os jurados fazem?” Garfinkel cunhou o termo 

etnometodologia8 para caracterizar o engajamento dos jurados em uma metodologia 

relacionada a uma área específica do conhecimento do senso comum onde 

percebeu que os jurados utilizavam-se de vários métodos para fazer suas atividades 

como responsáveis por eles mesmos e pelos outros, se engajando em um processo 

de “fazer sentido” da prática de trabalho de jurado (BURREL; MORGAN, 1979; 

HERITAGE 1999).  

Para Coulon (1995), o projeto científico da etnometodologia é analisar os 

métodos ou os procedimentos que as pessoas usam para conduzir diferentes 

questões que realizam em suas vidas diárias. Seria a análise dos métodos 

ordinários que as pessoas usam para realizar suas ações ordinárias. 

Para Garfinkel (1967, p. 1), a etnometodologia: 

 

“...busca tratar atividades práticas, as circunstâncias  praticas e o 
raciocínio sociológico prático como tópicos de estudo empírico, e 
prestando atenção a atividades corriqueiras da vida cotidiana 
dada geralmente a eventos extraordinários, buscando aprender 
sobre eles como fenômenos sem seus direitos próprios”. 
 
 

A importância teórica e epistemológica da etnometodologia é uma ruptura 

com os modos de pensar da sociologia tradicional, e mais que uma teoria 

constituída, trata-se de uma perspectiva de pesquisa, de uma nova postura 

intelectual que constitui um novo mapa de paradigma dentro do campo da Sociologia 

                                            

8
 Ao descobrir a existencia de termos como etnobotânica, etnofisiologia e etnofísica, Garfinkel entendeu que 

“etno” se refería à maneira como um membro de uma comunidade, com base em conhecimentos do senso 
comum, desenvolve conhecimentos sobre o mundo a sua volta (HAGUETTE, 2007). 
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e das Ciências Humanas (COULOUN, 1992). E também do campo das Ciências 

Sociais Aplicadas, área de inserção da Administração. 

Dessa forma, é pelo uso da etnometodologia que esta investigação responde à 

parte do problema de pesquisa que se refere ao tema “o trabalho do dirigente da 

pequena empresa”. 

 

1.5 Formulação do problema da pesquisa 

 

O desenvolvimento da aprendizagem, em formas variadas (individual, por 

equipe e organizacional), tem sido muito reconhecido por sua importância para a 

prosperidade econômica. A habilidade de aprender continuamente e o chamado 

know-how passam a ser vistos como um determinante chave do sucesso competitivo 

tanto nas grandes quanto nas pequenas empresas (COOPER; BOTTOM; 

GORDOM, 2004; SULLIVAN, 2000). Dentro desse contexto, os estudiosos 

passaram a dar mais atenção a processos que envolvem novos conhecimentos e 

perspectivas, desenvolvendo a lógica dos estilos de aprendizagem (LEITE FILHO et 

al., 2008). 

Já é sabido que o conhecimento aprendido nas experiências passadas de um 

empreendedor interfere nas escolhas estratégicas de seus empreendimentos 

subsequentes, gerando uma influência direta no desempenho organizacional da 

empresa (POLITIS, 2005). Dentro desse contexto competitivo, onde a aprendizagem 

torna-se um diferencial, o dirigente é identificado como o mais importante recurso 

organizacional, pois seu capital humano é o que dá forma e explora as 

oportunidades disponíveis, fazendo com que a ação empreendedora seja 
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diretamente relacionada à inserção das atividades e experiências do dirigente no 

contexto empresarial (THORPE et al., 2005). 

Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae 

(2004), entre as causas principais de mortalidade das pequenas empresas está a 

falta de conhecimentos gerenciais. Quase a metade, ou seja, 45% das empresas 

extintas, não possuíam experiências anteriores no ramo em que estavam atuando 

(SEBRAE, 2004). Para Unger et al. (2011) o capital humano, que se refere à 

experiência prévia e ao conhecimento do dirigente, é positivamente relacionado ao 

sucesso do empreendimento. Assim, conhecer o estilo de aprendizagem do dirigente 

e a forma como ele trabalha auxilia no aperfeiçoamento dos conhecimentos 

gerenciais e contribui para a sobrevivência das pequenas empresas.  

Também para Gabrielsson e Tell (2009), a associação positiva entre a base 

de conhecimento do dirigente e a capacidade da empresa para competir 

efetivamente no mercado e criar valor econômico tem sido um argumento para a 

necessidade de fornecer programas de desenvolvimento de gestão para o setor de 

pequenas empresas. 

Recentemente na literatura são frequentes os estudos que buscam entender 

como o dirigente aprende por meio da sua experiência no trabalho (COPE, 2005; 

KEMPSTER; COPE, 2010; MAN, 2006; PITTAWAY; COPE, 2007; RAE; 

CARSWELL, 2001;) e os estudos que buscam identificar como a forma de 

aprendizagem do dirigente influencia no desempenho organizacional (COPE; 

WATTS, 2000; MORRISON; BERGIN-SEERS, 2002; POLITIS, 2005).  

Kolb (1984) colocou que para compreender a aprendizagem é necessário 

antes compreender a natureza do seu desenvolvimento. Assim, para compreender 

como se desenvolve a aprendizagem pela experiência do dirigente, é necessário 
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compreender como o dirigente trabalha. Tendo em vista os argumentos 

supracitados, esta pesquisa visou solucionar o seguinte problema: 

O estilo de aprendizagem do dirigente influencia a forma de executar seu 

trabalho e, consequentemente, o desempenho da pequena empresa? 

 

1.6 Declaração dos objetivos da pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral potencializar o entendimento da 

relação da aprendizagem e do trabalho do dirigente da pequena empresa 

conhecendo objetivamente o estilo e o trabalho do dirigente e compreendendo 

o seu significado subjetivo. 

Desta forma, o presente objetivo geral pode ser compreendido da seguinte 

maneira: 

a) Potencializar a explicação da relação da aprendizagem e do trabalho 

do dirigente da pequena empresa: triangulação da abordagem 

quantitativa e a abordagem qualitativa, comparando os resultados objetivos 

(de opinião do dirigente) e discutindo conceitos estabelecidos em teorias 

com categorias emergentes do empírico social. É mais que uma simples 

triangulação de dados quantitativos e qualitativos, pois duas estratégias de 

pesquisa entraram em ação e sinergia; 

b) Conhecer objetivamente o estilo (de aprendizagem) e o trabalho (de 

administrador) do dirigente: tratou-se de uma abordagem quantitativa que 

serviu de base tanto para conhecer objetivamente a opinião dos dirigentes 

quanto ao seu próprio estilo de aprendizagem e seus papéis de 

administrador; 
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c) Compreender o significado subjetivo da aprendizagem e do trabalho: 

tratou-se de uma abordagem qualitativa que visou compreender a forma de 

aprendizagem e o trabalho do dirigente por meio dos etnométodos e 

significados subjetivos e na naturalidade de suas ocorrências no dia a dia. 

Advindos do objetivo geral, esta pesquisa alcançou os seguintes objetivos 

específicos: 

 Conheceu objetivamente o estilo de aprendizagem do dirigente; 

 Conheceu objetivamente o trabalho do dirigente; 

 Conheceu objetivamente o desempenho organizacional; 

 Compreendeu os etnométodos e os significados subjetivos atribuídos a 

aprendizagem do dirigente; 

 Compreendeu os etnométodos e o significado subjetivo atribuído ao 

trabalho do dirigente; 

 Compreendeu os etnométodos e o significado subjetivo da relação da 

aprendizagem e do trabalho do dirigente. 

 

1.7 Relevância da pesquisa  

 

Esta pesquisa associou três importantes temas que, diante do contexto atual, 

podem ser considerados de fundamental importância para a pequena empresa: o 

estilo de aprendizagem do dirigente da pequena empresa; o trabalho do dirigente da 

pequena empresa; e o desempenho organizacional.  

No Brasil, são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 

empreendimentos formais, dos quais 99% correspondem a micro e pequenas 

empresas e empreendedores individuais (SEBRAE, 2010). As micro e pequenas 
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empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira 

assinada do Brasil sendo a sobrevivência desses empreendimentos condição 

indispensável para o desenvolvimento econômico do país (SEBRAE, 2010). 

Portanto, a melhora no desempenho das pequenas empresas deve reduzir a 

alta taxa de mortalidade das empresas desse porte, reduzindo as perdas financeiras 

e emocionais da sociedade associadas a esse fenômeno. E ao falar de melhoria na 

pequena empresa não há como deixar de falar em seu dirigente. Os estudos sobre a 

pequena empresa mostram que a dinâmica da gestão da pequena empresa está 

centralizada no dirigente. Assim, qualquer mudança precisa levar em consideração o 

papel central do dirigente. 

Compreender a relação entre o trabalho do dirigente, o processo de 

aprendizagem do dirigente e o desempenho organizacional da pequena empresa, foi 

relevante para: 1) o aperfeiçoamento das práticas de gestão de pequenas empresas 

e das políticas de incentivos para o setor; 2) como suporte para o desenvolvimento 

de programas educacionais que visem melhorar o potencial dos dirigentes para 

desenvolverem a competitividade das pequenas empresas (GABRIELSSON; TELL, 

2009). 

O trabalho se diferenciou e inovou ao fundamentar-se na etnometodologia 

como quadro de análise aplicado ao campo de estudo da pequena empresa e 

especificamente ao estudo do trabalho do dirigente da pequena empresa. O uso 

desse quadro de análise fez emergir questões ocultas nas pesquisas sobre os 

temas, que o funcionalismo, adequado em revelar a estrutura, mostrou-se 

inadequado em revelar as ações do dirigente.  

 



29 
 

1.8 Motivação da pesquisadora 

 

A pesquisadora se motivou a realizar esta pesquisa em primeiro lugar por se 

interessar pelo desenvolvimento, fortalecimento e incentivo ao setor de pequenas 

empresas no Brasil.  

A graduação em administração pública permitiu à pesquisadora o 

desenvolvimento e interesse pelas questões de desenvolvimento econômico e social 

dos países.  

Quando, ainda na graduação, cursou um semestre na Espanha – 

Universidade de Santiago de Compostela – teve a oportunidade de estagiar em um 

projeto do fundo social europeu para o desenvolvimento econômico e social de 

determinadas regiões da Europa. Esse projeto consistia em um trabalho de 

fortalecimento das pequenas empresas dessas regiões, com vista a aumentar o 

número de vagas de trabalho, principalmente para indivíduos que sofriam algum tipo 

de exclusão. 

Assim, tendo iniciado na vida acadêmica com mestrado no tema “o trabalho 

do dirigente e o desempenho organizacional da pequena empresa”, outras questões 

pertinentes ao tema surgiram, tais como, a influência do estilo de aprendizagem 

nessa relação, que é o tema deste doutorado. Também com influência das leituras 

sobre epistemologia, paradigmas de pesquisa e, por sua vez, o conhecimento da 

etnometodologia, houve um despertar de interesse pelo trabalho do dirigente a partir 

dessa “nova” teoria de conhecimento social. 

Por fim, a principal motivação é seguir na carreira de pesquisadora visando 

contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma teoria geral de 

gerenciamento da pequena empresa. 
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2 POLO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

O polo teórico possibilitou a organização dos conceitos e orienta a definição 

das hipóteses e questões de pesquisa expressas no polo metodológico; pode ser 

considerado o lugar da elaboração das linguagens científicas, determinando o 

movimento da conceitualização (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Assim, nesse polo 

foram explicitados os conceitos da problemática de pesquisa e a produção do objeto 

científico – construção dos constructos – sendo considerados aspectos como 

causalidade e validação (THEÓPHILO; IUDÍCIBUS, 2005). Compreende aspectos 

como teorias, modelos, constructos e hipóteses (MARTINS; THEÓFILO, 2007). 

Desse modo, nesta seção de revisão da literatura foram discutidos os 

aspectos relevantes de cada tema por meio dos principais trabalhos já realizados. A 

revisão da literatura identificou, apresentou, esclareceu e debateu os conceitos 

relevantes ao tema que foram a base para a pesquisa. 

 

2.1 Trabalho do administrador, estilos de aprendizagem e 

desempenho organizacional 

 

Esta seção apresenta as discussões sobre os principais conceitos e evolução 

dos temas sobre o trabalho do administrador, os estilos de aprendizagem e o 

desempenho organizacional na grande empresa. Os temas foram selecionados para 

este debate por se entender que os administradores trabalham influenciados pela 

forma como eles aprendem, e que o trabalho realizado pelos administradores 

influencia no desempenho organizacional da empresa. 
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2.1.1 O trabalho do administrador 

 

O trabalho do administrador apesar de parecer bastante simples e conhecido 

devido à maneira como é difundido nos cursos de Administração, é algo complexo e 

sujeito a uma série de influências (TEIXEIRA, PELLEGATTI, 1986). Uma das 

dificuldades encontradas pelos estudiosos do tema é lidar com a grande quantidade 

e heterogeneidade de estudos existentes na literatura. 

Devido a esses fatores, a primeira parte deste capítulo tratou do trabalho do 

administrador no contexto geral e fez uma análise e classificação desses estudos de 

acordo com: a) a abordagem administrativa que eles utilizaram; b) o tipo de pesquisa 

realizado; e c) a ordem cronológica em que foram publicados. Como conclusão 

verificou-se as definições do trabalho do administrador ao longo dos anos, de acordo 

com cada critério proposto, a fim de compará-los conceitualmente. 

A segunda parte do capítulo tratou do trabalho do administrador no contexto 

brasileiro e fez uma descrição da evolução desses estudos dividindo-os em duas 

fases: a) a fase dos aspectos sociais e b) a fase dos aspectos administrativos. Como 

conclusão, foram apresentados os aspectos que marcaram cada fase e suas 

principais contribuições. 

 

2.1.1.1 O trabalho do administrador no contexto geral 

 

Estudar o trabalho do administrador é de vital importância para o 

funcionamento da sociedade e dos sistemas de trabalho organizacional 

(WILLMOTT, 1984). Compreender o trabalho do administrador contribui para que as 

organizações alcancem seus objetivos (HALES, 1986). 
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Para Mintzberg (1971), o progresso da Administração depende da nossa 

compreensão sobre o trabalho do administrador. Sendo assim, são muitos os 

estudos que já foram realizados para desvendar o que faz o administrador desde 

que Fayol (1916) enunciou as funções do administrador: planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar. No entanto, apesar da quantidade de estudos ser 

grande, poucas foram as pesquisas empíricas realizadas (NORDEGRAAF; 

STEWART, 2000).  

Há várias maneiras de se estudar o trabalho do administrador. Willmot (1984), 

por exemplo, examinou os estudos empíricos e teóricos sobre o tema e propôs uma 

análise a partir do papel político do administrador. Como resultado o autor agrupou 

os estudos em três principais correntes:  

1) Das imagens e ideiais: onde o autor enquadra os estudos clássicos e 

considerados por ele como pioneiros no tema. Nessa corrente entram os 

trabalhos de Taylor, Fayol e Barnard. 

2) Das imagens e ideias dos gurus: aqui o autor coloca os textos sobre o trabalho 

do administrador escritos pelos chamados “gurus”, ou seja, aqueles que emitem 

suas opiniões com base na experiência que tiveram na empresa onde trabalham 

e/ou trabalharam. Aqui se enquadram os trabalhos de Dale e Drucker. 

3) Das imagens e ideais empíricos: Como o próprio nome já diz, aqui são 

colocados os estudos que realizaram pesquisa empírica, ou seja, chegaram a 

determinados resultados por meio de experiências reais conduzidas sob o rigor 

dos métodos científicos. O autor coloca como exemplo os trabalhos de Mintzberg 

(1973) e Kotter (1982). 

Carrol e Gillen (1987) também investigaram os estudos sobre o trabalho do 

administrador e examinaram os livros textos sobre gerenciamento. O objetivo da 
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pesquisa foi verificar se as funções de Fayol ainda eram úteis ou não, para 

descrever o trabalho do administrador. Para a realização da pesquisa, os autores 

verificaram os livros textos que apresentavam a abordagem processual de Fayol e 

os que apresentavam a abordagem dos papéis de Mintzberg. A abordagem das 

funções foi apresentada em todos os livros textos e a abordagem dos papéis 

indicando que se trata de uma abordagem que, muitos anos após surgir, ainda é 

utilizada. 

Oliveira (2010), ciente da quantidade de estudos sobre o tema, propôs uma 

organização dos estudos em três principais correntes predominantes de pesquisa, a 

fim de facilitar a compreensão e o entendimento, a saber:  

1) Administrativa: reúne as pesquisas mais conhecidas como Fayol e Mintzberg; o 

pop-management, colocado por Wood Jr. (2003) como sendo publicações sobre 

biografias de dirigentes famosos com dicas de como ser um gerente de sucesso; 

e trabalhos complementares de Kotter (1982), de Nadler, Gerstein e Shaw (1994) 

e de Stewart (1967, 1982); 

2) Crítica: trata da dominação e precarização do trabalho dos administradores, 

representado por Willmott (1984, 1993); 

3) Humanista: trata-se da corrente que defende uma atitude responsável e 

prudente dos administradores diante dos efeitos da globalização sobre as 

populações e natureza, conforme escritos de Aktouf (1996, 2004). 

Ainda dentro da corrente administrativa, Oliveira (2010) ressaltou a existência 

de outras correntes e justificou que as mesmas não foram contempladas por não 

terem constituído ainda uma abordagem específica; ou porque descrevem apenas 

aspectos subjacentes às abordagens do processo e dos papéis; ou ainda, por não 

haver consenso entre os autores sobre o conteúdo das classificações propostas. 
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 Como pode ser verificado, diversos autores propuseram diferentes 

classificações dos estudos sobre o tema. Devido à grande quantidade e 

heterogeneidade de estudos, há certa dificuldade de organização desses estudos 

em um todo coerente e que contemple todas as maneiras como e cada estudo foi 

desenvolvido. Portanto, não há uma classificação consensual sobre o trabalho do 

administrador. 

A exemplo da diversidade das pesquisas que estudam o trabalho do 

administrador, pode-se citar autores como Pinsonneault e Rivard (1998) que falam 

da tecnologia da informação e a natureza do trabalho gerencial. Watson (2000) que 

trata do trabalho gerencial e os processos de pesquisas organizacionais. Kurke e 

Aldrich (1983) replicam o estudo empírico de Mintzberg enquanto Carrol e Gilen 

(1987) fazem uma revisão teórica e concluem que as funções clássicas são mais 

adequadas para descrever o trabalho do administrador. 

Assim, devido a essas dificuldades, esta revisão elaborou e montou um 

panorama geral dos estudos sobre o trabalho do administrador, baseando-se nos 

critérios: a) da abordagem: se clássica, dos papéis ou outras; b) tipo de pesquisa: se 

teórica ou empírica; e c) pela cronologia. 

Desses critérios, as abordagens do processo e dos papéis foram utilizadas 

por serem as duas mais citadas e conhecidas na literatura. Os tipos de pesquisa 

empírico e teórico foram propostos por serem as duas maneiras possíveis na ciência 

de se estudar o trabalho do administrador. Já o critério cronológico é utilizado para 

contextualizar o estudo e analisar sua evolução ao longo dos anos. 

Esse panorama geral permitiu uma visão ampla das definições do trabalho do 

administrador e também a análise e comparação entre essas definições ao longo 
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dos anos, a fim de verificar se havia diferenças entre elas, quais eram essas 

diferenças e se elas eram expressivas.  

 

2.1.1.2 A Abordagem do processo administrativo 

 

A abordagem do processo administrativo nasceu no século XX com o trabalho 

do engenheiro francês Fayol em 1916 onde ele apresenta no livro “Administração 

Industrial e Geral” as funções administrativas como: Prever, Organizar, Comandar, 

Coordenar e Controlar (POC3). 

Segundo Wren (1994), a abordagem do processo pode ser histórica e 

teoricamente apresentada em três períodos distintos: difusão, formulação e 

revigoramento.  

O período de difusão pode ser considerado como sendo o de sistematizar o 

trabalho do administrador e de identificar quais são as funções, aptidões e 

qualidades essenciais para os administradores trabalharem (CRAINER, 1999). 

De 1930 a 1950 ocorre o período de formulação. Nesse momento a 

abordagem do processo perde força (ABREU, 1982; ESCRIVÃO FILHO, 1995) nos 

estudos organizacionais e o interesse se volta para o Movimento das Relações 

Humanas. 

No fim da década de 1950 inicia-se o período de revigoramento advindo dos 

reflexos da segunda guerra mundial. Os chamados herdeiros intelectuais de Fayol 

buscaram apresentar uma explicação que unisse uma teoria e prática gerencial que 

fosse reconhecida e aceita pelos empresários daquela época (CARROL; GILLEN, 

1987; ESCRIVÃO FILHO, 1995; KOONTZ, 1980; WREN, 1994). 
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Para Stewart (1967), essa abordagem visa responder quais são as atividades 

que todos os gerentes devem realizar. E receberam críticas por serem muito rígidas, 

formais e inconsistentes na descrição do trabalho do administrador (KOTTER, 1999; 

MINTZBERG, 1973; STEWART; FONDAS, 1982).  

Para Escrivão Filho (1995), a abordagem do processo baseia-se numa 

concepção do social e da ciência bastante questionável. Sua abstração em relação à 

realidade mais encantou do que preocupou seus teóricos, e a definição das funções 

do administrador em atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar é própria da 

fase de constituição das fábricas (final do Século XIX). 

As funções administrativas também receberam críticas por não se 

interessarem pelos aspectos informais da organização e pela inconsistência na 

descrição do que o administrador faz (HALES, 1986; KOTER, 1982; MINTZBERG, 

1973; 2004; STEWART, 1967, 1982). 

O principal crítico foi Mintzberg (1975) para quem a questão básica “o que faz 

o administrador” ainda estava longe de ser respondida pelos processualistas e 

herdeiros de Fayol. Segue-se uma explicação dos componentes da abordagem do 

processo. 

 Planejar: é definir metas para o desempenho organizacional futuro e decidir 

sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para atingi-las (DAFT, 2010). 

 Organizar: envolve designar tarefas e agrupá-las em departamentos, delegar 

autoridade e alocar os recursos para toda a organização (DAFT, 2010) 

 Liderar: é usar a influência para motivar os funcionários a alcançar as metas 

organizacionais. Significa criar uma cultura e valores compartilhados, comunicar 

metas aos funcionários por toda a organização e despertar neles o desejo de 

gerar um desempenho de alto nível (DAFT, 2010). 
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 Controlar: é monitorar as atividades dos funcionários e determinar se a 

organização está na direção de suas metas, fazendo correções, se necessário. 

Os gerentes devem assegurar-se de que a organização caminha em direção às 

suas metas (DAFT, 2010).  

Para Carlson (1951) e Stewart (1967), as funções administrativas de Fayol e 

as suas atualizações expressam muito pouco sobre o que os administradores 

realmente fazem. Para Mintzberg (1973, 1975), em uma análise otimista, essas 

atividades administrativas indicam apenas alguns objetivos vagos do que os 

administradores conhecem a respeito do seu trabalho. 

Como verificado, a abordagem do processo foi muito criticada, mas, apesar 

disso, ela ainda permanece válida e muito utilizada na descrição do trabalho do 

administrador (CARROL; GILLEN, 1987; FELLS, 2000; LAMOND, 2004; WREN, 

1994). 

 

2.1.1.3 A abordagem dos papéis administrativos 

 

A abordagem dos papéis administrativos vem da insatisfação de Mintzberg 

com a questão: Seria possível chegar a uma especificação do que constitui o 

trabalho do administrador? Para Mintzberg essa pergunta ainda não havia sido 

respondida na época (década de 1970) (MINTZBERG, 1971). 

Várias pesquisas foram realizadas por Mintzberg entre 1960 e 1970 sobre o 

trabalho do administrador (RAUFFLET, 2005). Como conclusão ele afirmou que o 

que se acreditava até então ser o trabalho do administrador, com base nos 

princípios de Fayol, na verdade, não passam de verdadeiros mitos.  
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A abordagem dos papéis de Mintzberg é derivada dos estudos de Carlson 

(1951), que pode ser considerado pioneiro na pesquisa empírica de observação 

estruturada sobre o trabalho do administrador. Mintzberg também se baseou em 

trabalhos empíricos de Stewart (1963; 1967), Sayles (1964) e recebeu influências 

teóricas de Barnard (1971) e Simon (1979) (MINTZBERG, 1973; MOTTA, 

VASCONCELOS, 2002; WILLIANSON, 1995; WREN, 1994). 

Desta maneira, em 1973 Mintzberg publica o livro “A natureza do trabalho 

gerencial” que trata dos resultados de sua pesquisa de doutorado. Nesse livro o 

autor chega à conclusão de que a atividade do administrador é sequencial e 

derivada de sua autoridade formal sobre determinada unidade. A sequência tem 

início com o desenvolvimento das relações interpessoais, que conduzem o 

administrador ao acesso de informação, que lhe dá a capacidade para tomar 

decisões, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Papéis do Administrador 
Fonte: Mintzberg 1973 

 

Esses três papéis principais (interpessoais, informacionais e decisionais) dão 

origem aos dez papéis do administrador. Para Mintzberg (1973), o administrador 

desempenhava suas atividades por meio desses dez papéis que são:  
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1. Papéis interpessoais 

a) Representante: refere-se aos deveres de caráter cerimonial. 

b) Líder: o executivo é o responsável pelo trabalho de todos os funcionários de 

uma unidade.  

c) Contato: Mantém contatos fora da sua cadeia vertical de comando, o que o 

faz manter uma rede de contatos interna e outra externa que o auxiliam na 

obtenção de informações para a tomada de decisão. 

2. Papéis Informacionais 

a) Monitor: o executivo monitora o ambiente, interrogando seus contatos e 

subordinados, em busca de informações.  

b) Disseminador: o executivo compartilha e distribui para seus subordinados 

grande parte das informações. 

c) Porta-voz: executivo envia informações para o ambiente externo, ou seja, fora 

da sua unidade.  

3. Papéis Decisionais 

a) Empreendedor: o executivo busca constantemente melhorar sua unidade, 

agindo de forma pró-ativa, adaptando-se às mudanças do ambiente.  

b) Solucionador de distúrbios: o executivo tem que resolver, involuntariamente, 

problemas que ocorrem sem seu controle.  

c) Alocador de recursos: o executivo decide quem fará o que em sua unidade 

organizacional, encarrega-se de projetar a estrutura de sua unidade e o 

modelo de relacionamento formal que determina como o trabalho deve ser 

divido.  

d) Negociador: o executivo gasta grande parte do seu tempo negociando. 
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Para Escrivão Filho (1995), Mintzberg foi o único autor a desafiar a 

hegemonia das funções de Fayol ao descrever o trabalho do administrador.  

Para Reid (1995), a abordagem dos papéis procurou se distanciar da 

abordagem processual, ao invés de propor uma reconciliação. 

Kotter (1982) e Mintzberg (1973) criticam Fayol por ter sintetizado de maneira 

abstrata o trabalho do administrador e acrescentam que o uso da observação 

sistemática das atividades diárias é uma forma mais eficiente de analisar o que os 

administradores fazem na prática. Escrivão Filho (1995) critica a forma de pesquisa 

de Mintzberg (1973), dizendo que em seu alicerce há uma crença extremada no 

conhecimento objetivo. Mintzberg faz a defesa e o uso da observação estruturada 

onde o conhecimento manifesto, visível e possível de medir é a revelação da 

realidade. 

Carrol e Gillen (1987) constataram a predominância da abordagem do 

processo nos livros textos usados em escolas de administraçao sobre o trabalho do 

administrador. Para os autores, os dez papéis de Mintzberg (1973) não captam o 

propósito da ação do administrador. 

Acredita-se também que os papéis não consideram as tarefas no seu 

contexto e fazem associação a um comportamento particular do administrador e não 

à administração da organização (CARROL; GILLEN, 1987; LAMOND, 2004). 

O próprio Mintzberg (1997; 2010) reconheceu a limitação do conjunto dos dez 

papéis como um modelo para representar o que o administrador faz. Segundo ele, a 

abordagem dos papéis constitui mais uma lista de descrições e preocupações do 

que um modelo integrado. 

Apesar das críticas, Teixeira (1981) considera que a abordagem dos papéis é 

mais abrangente do que a do processo. 
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2.1.1.4  Panorama geral dos estudos sobre o trabalho do administrador até os 

anos 90 

 

Analisando as duas abordagens - abordagem dos papéis administrativos e do 

processo - é possível notar que a abordagem do processo administrativo surgiu de 

uma perspectiva teórica (reflexão de experiências de excutivos) e a abordagem dos 

papéis de pesquisa empírica (de caráter científico). Atualmente, ambas as 

abordagens realizam tanto estudos teóricos quanto empíricos sobre o trabalho do 

administrador.  

Cabe ressaltar que por muito tempo se acreditou que a abordagem do 

processo e a abordagem dos papéis fossem antagônicas, no entanto, com a 

evolução das pesquisas, hoje já se sabe que elas devem ser entendidas como 

complementares e analisadas conjuntamente permitindo uma compreensão mais 

clara do trabalho do administrador (CARROLL; GILLEN, 1987; OLIVEIRA, 2010).  

Para que se chegasse às afirmações dos parágrafos acima foi elaborado um 

quadro com as possíveis classificações dos estudos sobre o trabalho do 

administrador em uma abordagem ou outra e também para que fosse melhor 

compreendido e explicado o panorama geral dos estudos sobre o trabalho do 

administrador até os anos 90 e na atualidade. 
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2.1.1.5 Panorama geral dos estudos sobre o trabalho do administrador na 

atualidade 

 

Pela leitura e análise dos artigos sobre o trabalho do administrador no período 

entre 2000 e 2013, constata-se que a dicotomia entre abordagem do processo e 

abordagem dos papéis foi superada.  Os estudos evoluíram para a análise do tema 

a partir de outros pontos de vista, os mais diversos possíveis, por exemplo, a ética 

(como o administrador insere a ética em seu trabalho) e o teletrabalho (como é 

realizado o trabalho à distância e com uso de tecnologias de informação on line). 

Apesar dessa evolução ter ocorrido, não se pode afirmar que a abordagem 

dos processos e a dos papéis foram deixadas de lado nas pesquisas. Ao contrário, 

elas ainda participam ativamente e permeiam muitos estudos como Tengblad 

(2012), Simard e Rice (2006), Tonidandel, Braddy e Fleenor (2012). 

Outro ponto constatado é a quantidade de estudos produzidos sobre o 

assunto no período. De 2000 a 2013, unindo-se os novos pontos de vista 

emergentes com os estudos que ainda tratam das abordagens do processo e dos 

papéis, há uma infinidade de pesquisas que em um primeiro momento parecem 

heterogêneas a ponto de não poderem ser entendidas. 

No entanto, a partir da leitura e análise desses trabalhos, nota-se que a 

heterogeneidade torna-se mais branda e quase homogênea à medida que os 

estudos começam a apresentar semelhanças em suas classificações e conclusões. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese dos trabalhos de 2000 até 2013 

análisados do ponto de vista dos aspectos intrínsecos e situacionais. Nenhum outro 

estudo se propôs a conceituar e apresentar essas diferenças e tão pouco síntese 

semelhante foi encontrada nos artigos analisados. 
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Cunliffe (2001) considera dialogar como um processo de construção do eu, da 

realidade e da realidade por meio das palavras. O diálogo é também chamado de 

conversa e oferece um caminho no qual momentaneamente se constrói um 

significado.  

 

Tipo Autor/Ano Aspectos do trabalho do administrador 

In
tr

ín
s
e
c
o
s
 

Cunliffe (2001) Dialogar 

Hales (2002) Monitorar os processos de trabalho 

Watson (2003) Escolher eticamente 

Tengblad (2004) Gerir expectativas internas e externas 

Strong (2006) Desenvolver clientes 

Semadar, Robins, Ferris (2006) Agir politicamente 

Pastoriza, Arino, Ricart (2008) Comportar-se eticamente 

Beadle (2013) Ser persistente 

Kelley, O´Connor, Neck, Peters 

(2011) 

Remover consequencias negativas  

S
it
u

a
c
io

n
a

is
 

Fryxell, Lo (2003) Reconhecer o ambiente e os valores 

Kosaka (2004) Comportar-se conforme a cultura 

Dierdoff, Rubin, Morgeson (2009) Determinar-se pelo contexto e pelos 

valores 

Maurer, Weiss (2010) Aprender continuamente 

Askun, Oz, Askun (2010) Determinar-se pelo tamanho 

organizacional 

Golden, Fromen (2011) Teletrabalho 

Quadro 2 - Aspectos intrinsecos e situacionais do trabalho do administrador  
                  de 2000 até 2013 

 

Hales (2002) se refere ao monitorar no sentido de acompanhar o 

desempenho a fim de avaliá-lo em relação aos critérios de desempenho propostos.  

A ética se refere diretamente aos valores morais e comportamentos humanos. 

Watson (2003) coloca como escolhas éticas aquelas que os gerentes fazem levando 

em consideração não somente as prioridades da empresa, mas também seus 

valores e sua moral como indivíduo em sociedade. 

Para Tengblad (2004), gerir expectativas internas e externas está relacionado 

a monitorar e controlar os desejos e anseios dos indivíduos, advindos tanto de 
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aspectos internos do trabalho (reuniões de grupo, revisões de orçamento, 

discussões de fusões etc) quanto de aspectos externos (discursos públicos, 

negociações, recrutamento de gerentes). O desenvolvimento de clientes se refere a 

adaptabilidade do gerente ao cliente. Seria o desenvolvimento da boa vontade do 

cliente em contatar os serviços de pós venda da empresa a fim de ajustar suas 

necessidades a do produto/serviço. 

Segundo Kelley et all. (2011), ser persistente e remover consequências 

negativas associadas à falência estão diretamente relacionados. Ser persistente é 

não desistir. Remover consequências negativas associadas à falência em inovações 

está associado a não deixar que os outros desanimem frente a um fracasso. Isso 

ocorre muito em empresas onde a inovação é prioridade, pois, quando um projeto 

inovador fracassa, a notícia tende a desanimar outras equipes. 

A partir da análise dos trabalhos considerados dentro do patamar dos 

aspectos situacionais, nota-se que Fryxell e Lo (2003) investigam a importância de o 

administrador reconhecer o ambiente e os valores envolvidos no seu dia a dia. 

Kosaka (2004) fala que o trabalho do administrador pode ser determinado pela 

cultura do país onde a empresa está inserida. Dierdoff, Rubin, Morgeson (2009) 

concordam mencionando que o trabalho pode assim ser determinado pelo contexto 

e pelos valores. 

Maurer e Weiss (2010) partem para o lado mais cognitivo e colocam que um 

aspecto importante do trabalho do administrador é aprender continuamente. Já 

Askun, Oz e Askun (2010) olham para a importância da organização na definição do 

trabalho do administrador e mencionam que o mesmo é determinado pelo tamanho 

da empresa. 



46 
 

Golden e Fromen (2011) afastam-se de todos os demais aspectos já 

colocados pelos outros autores afirmando que o trabalho do administrador está 

agora marcado pela distância da organização em termos físicos. Ele se refere ao 

aspecto do teletrabalho, ou seja, aquele que pode ser realizado independente do 

lugar onde o administrador se encontre. 

Apesar dessa apresentação do trabalho do administrador em aspectos 

intrínsicos e situacionais estar sendo proposta pela primeira vez, ela não está 

desamparada.  

Tengblad (2003) também afirma em seu estudo que houve mudanças no 

trabalho gerencial, no entanto o mesmo ainda apresenta aspectos que podem ser 

reconhecidos há anos. Na mesma linha, Vie (2010) menciona que alguns padrões 

do trabalho gerencial mudaram agora na era pós burocrática em relação à era 

burocrática, no entanto, existem aspectos que ainda permanecem os mesmos. 

Goldem e Fromen (2011) falam do teletrabalho como uma mudança na forma 

do trabalho gerencial em oposição à forma tradicional; apesar do teletrabalho 

acontecer hoje em dia, ele ainda não substituiu totalmente a forma tradicional. Fells 

(2000) menciona que até mesmo Fayol quando foi descrever os elementos do 

trabalho do administrador, o fez regido por princípios. Para o autor, os princípios 

eram justamente o que garantiria o caráter flexível e situacional do trabalho do 

administrador. 

 

2.1.1.6 Os estudos do trabalho do administrador no Brasil 

 

O trabalho do administrador no contexto brasileiro pode ser dividido em duas 

grandes fases: a primeira foi chamada por Escrivão Filho (1995) de fase dos 
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“aspectos sociais” e a segunda de fase dos “aspectos administrativos”. Dessa 

maneira, a seção irá apresentar o que marcou cada fase e quais as principais 

contribuições dos autores. 

O trabalho do administrador, no contexto brasileiro, começou sendo 

investigado por outras áreas de conhecimento que não a administração. Uma das 

áreas que se destacou nesse ramo de investigação foi a sociologia. Marcada pelas 

contribuições dos trabalhos de Cardoso de 1962, de Cordeiro, Carvalho e Pereira de 

1964, de Pereira de 1974 e de Covre de 1981 (ESCRIVÃO FILHO, 1995). Essa foi 

uma fase em que os estudos levaram em conta aspectos como a função do 

administrador no contexto social, as razões históricas e culturais pelas quais o 

administrador encontra-se na posição de administrador, os problemas e métodos 

desses administradores e suas origens étnicas e sociais. 

Teixeira (1979), com sua dissertação de mestrado, inaugura a fase dos 

“aspectos administrativos”. Em seguida começaram a surgir as primeiras 

publicações sobre o tema em periódicos nacionais, que foram os capítulos da 

dissertação de Teixeira (1981; 1982).  

Bento e Wysk (1983) também podem ser considerados dentro do grupo que 

analisou o trabalho do dirigente a partir dos aspectos administrativos. Os autores 

correlacionaram o trabalho do administrador com os trabalhos de Drucker, Barnard, 

Fayol e Mintzberg. 

Em sua tese de doutorado Teixeira (1985) faz uma comparação entre o 

trabalho do dirigente da pequena empresa e o trabalho do administrador das 

corporações. Em seguida também foram feitas publicações de capítulos dessa tese 

em periódicos nacionais. 
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Os trabalhos anteriormente citados apresentam uma contribuição no sentido 

de estudar o trabalho do administrador independente do porte da empresa. O foco 

era estudar o trabalho do administrador e, no máximo, verificar se o dirigente da 

pequena empresa aplica de maneira adequada a teoria do trabalho do administrador 

das corporações ou não. O caráter era meramente prescritivo. 

O trabalho que aplica os estudos sobre o trabalho do administrador na 

pequena empresa e inaugura uma nova forma de olhar para o trabalho do dirigente 

da pequena empresa é a tese de doutorado de Escrivão Filho (1995). Por meio de 

uma análise profunda dos estudos sobre o trabalho do administrador, o autor levanta 

a hipótese de que há inadequações na transferência mecânica e acrítica da teoria 

administrativa que foi desenvolvida para grandes empresas para a realidade das 

empresas de pequeno e médio porte. 

Essa nova forma de olhar para o trabalho do dirigente da pequena empresa 

no Brasil sugere que as pesquisas sejam feitas visando o desenvolvimento de uma 

teoria administrativa específica para o ramo das pequenas empresas. Hoje em dia já 

se sabe que esse setor apresenta peculiaridades de gestão em relação às empresas 

de grande porte. Para Escrivão Filho (1995) essas peculiaridades devem ser levadas 

em conta na hora de se desenvolver uma teoria a fim de atender as necessidades, 

especificidades e heterogeneidades desse setor de empresas. 

Esses inauguraram no país os estudos sobre o tema “trabalho do dirigente da 

pequena empresa”. 

 

2.1.2 Os estilos de aprendizagem 
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Um primeiro olhar para a teoria dos estilos de aprendizagem conduz à ideia 

de que essa é uma área restrita a professores e alunos. No entanto, longe disso, a 

teoria dos estilos de aprendizagem vai além, podendo ser aplicada nas mais 

diversas áreas. Coffield (2004), a fim de minimizar as dúvidas e aplicar a teoria na 

área de administração, bem coloca as seguintes questões: “Como podemos 

melhorar o desempenho de nossos funcionários se não sabemos como nós mesmos 

aprendemos? Como podemos melhorar o desempenho dos nossos funcionários se 

não sabemos como eles aprendem?”. 

Sendo assim, a teoria e a prática dos estilos de aprendizagem têm gerado 

grande interesse e controvérsia nos últimos 20 anos ou mais (COFFIELD, 2004). Os 

estilos de aprendizagem ou estilos cognitivos, como foram chamados até os anos 

1970, foram desenvolvidos a partir da observação das diferenças individuais no 

processo de aprendizado. 

Kolb (1984) fala da aprendizagem como um processo onde o conhecimento é 

criado por meio da transformação da experiência. Assim, o estilo de aprendizagem 

deriva dos padrões de comportamento do aprendiz no processo de transformação 

da experiência (KOLB; BOYATZIS; MAINEMELIS, 1999). 

Felder e Silverman (1988) colocam que a aprendizagem pode ser pensada 

como um processo de dois passos que envolvem primeiro a recepção e segundo o 

processamento da informação. Assim, o estilo de aprendizagem se refere ao 

caminho (dedutivo/indutivo; concreto/abstrato; visual/verbal) que o aprendiz trilha 

para receber e processar a informação (FELDER; SILVERMAN, 1988). 

Para Cassidy (2004), o estilo de aprendizagem é visto englobando uma série 

de componentes que não são mutuamente exclusivos e se refere às maneiras pelas 

quais os indivíduos abordam diferentes tarefas de aprendizagem. O fato do tema 
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apresentar um vasto número de pesquisas e pesquisadores, leva a existência de 

uma variedade de definições, de posições teóricas, de modelos e de interpretações 

de estilos de aprendizagem. 

Para Cury (2000), o processamento de novas informações pode ocorrer de 

diferentes formas, ou seja, as informações podem ser percebidas por canais 

sensoriais (sentir), outras de formas mais objetivas, ponderando e raciocionando 

sobre novas experiências (pensar), por observação reflexiva (observar) ou 

envolvimento pessoal (fazer). 

De acordo com o trabalho de Desmedt e Valcke (2004), que pesquisaram 

desde 1976 a 2004 os autores mais influentes na literatura sobre estilos de 

aprendizagem, o resultado revelou o trabalho de Kolb (1976) como o mais citado. Na 

próxima seção serão apresentados em detalhes os estilos de aprendizagem de 

David A. Kolb bem como seu modelo de mapeamento. 

 

2.1.2.1 Ciclo de Aprendizagem de Kolb 

 

Para Kolb (1984), os estilos de aprendizagem são as diferenças individuais no 

processo de aprendizagem que deriva dos padrões de transação entre o indivíduo e 

seu ambiente. Desses padrões de transações entre o indivíduo e seu ambiente e 

com influências de John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget é que se define a 

aprendizagem vivencial (experimental) desenvolvida por David A. Kolb. É uma visão 

diferente do processo de aprendizagem se comparada com a proposta da teoria 

comportamental, pois enfatiza o papel da experiência (KOLB, 1984).  
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Para Kolb (1984) o objetivo do seu trabalho é sugerir uma visão holística de 

aprendizagem que combine a experiência, a percepção e o comportamento em um 

ciclo de aprendizagem expresso pela Figura 7. 

 

Figura 7 - Ciclo de aprendizagem 
Fonte: Kolb (1984) 

 

 

De acordo com o ciclo, para aprender seria necessário o uso de quatro 

habilidades, a saber: a experiência concreta (EC) que envolve a participação em 

experiências com foco no conhecimento; seguida da observação reflexiva (OE) que 

envolve a reflexão para uma rápida compreensão das ideias ou situações; a 

conceitualização abstrata (CA) que envolve o raciocínio lógico com foco na 

construção de teorias e a experimentação ativa (EA) que envolve a prática, mas 

utiliza a teoria para tomar decisões e resolver problemas (ARTHURS, 2007). Essas 

quatro habilidades, de acordo com Cerqueira (2000) e Lima (2007), também podem 

ser descritas pelas palavras: sentir (EC); observar (OR); pensar (CA) e fazer (EA). 

Cerqueira (2000) também descreve as habilidades com seus pontos fortes, 

conforme Quadro 3 - Habilidades do ciclo de aprendizagem e seus pontos fortes na 

aprendizagem: 
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Quadro 3 - Habilidades do ciclo de aprendizagem e seus pontos fortes na 
aprendizagem 
Fonte: Cerqueira (2000) 

 

Assim, nesse modelo proposto por Kolb, a aprendizagem é um processo 

cíclico que envolve as quatro etapas e que pode ser retratado por dois modos: um 

dialeticamente relacionado a “compreender a experiência”, formado pela experiência 

concreta (EC) e conceituação abstrata (CA); e outro dialeticamente relacionado a 

“transformar a experiência”, formado pela observação reflexiva (OR) e 

experimentação ativa (EA) (KOLB; BOYATZIZ; MAINEMELIS, 1999).  

A experiência concreta é a base para as observações e reflexões que são 

assimiladas e fracionadas em conceitos abstratos, dos quais podem ser tiradas 

novas implicações para as ações. Essas implicações são ativamente testadas e 

servem como guias para a criação de novas experiências, formando assim o ciclo de 

aprendizagem (KOLB; BOYATZIZ; MAINEMELIS, 1999). 

Vale lembrar que esse ciclo não acontece só uma vez, ele se repete 

constantemente; a aprendizagem é dependente dos objetivos do aprendiz, ou seja, é 

um processo altamente individual, sendo que pode ser errático quando os objetivos 

não estão claros (KOLB, RUBIN, McINTYRE, 1978). 

Por esse ciclo de aprendizagem é que Kolb identificou duas dimensões de 

aprendizagem consideradas distintas: a dimensão da percepção – representada pela 

experiência concreta – considerando que algumas pessoas percebem melhor a 
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informação por meio de experiências concretas, e a dimensão do processamento – 

representada pela conceituação abstrata – considerando que as pessoas percebem 

melhor a informação de maneira abstrata, por meio de conceitos mentais ou visuais. 

Da evolução e análise desse ciclo se conduziu a discussão sobre a 

contraposição, de um lado, entre a Experiência Concreta (EC) e a Conceituação 

Abstrata (CA) e, de outro, a Experimentação Ativa (EA) e Observação Reflexiva 

(OR). Da combinação dessas quatro categorias é que surgiram os estilos de 

aprendizagem. 

 

2.1.2.2 Estilos de aprendizagem de Kolb e as habilidades gerenciais 

 

Os estilos de aprendizagem são derivados do ciclo de aprendizagem proposto 

por Kolb, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Ciclos de aprendizagem com estilos de aprendizagem 
Fonte: Kolb (1984) 

 

Assim, Kolb(1984) denominou esses estilos de aprendizagem de 

convergentes, divergentes, assimilador e acomodador e os definiu da seguinte 

maneira (KOLB, 1984; KOLB,BOIATZIS, MAINEMELIS, 2000): 
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 Estilo convergente: As pessoas que possuem esse estilo têm predominância 

das habilidades da conceituação abstrata (CA) para perceber as informações e a 

experimentação ativa (EA) para processá-las. O estilo é denominado 

convergente porque as pessoas tomam decisões rapidamente e buscam as 

respostas corretas que levam às decisões rápidas. 

 Estilo divergente: Como o próprio nome já indica, é o oposto do convergente. 

As pessoas que possuem esse estilo têm predominância das habilidades da 

experiência concreta (EA) e observação reflexiva (OR) percebendo as 

informações pela impressão processada reflexivamente, sem a necessidade de 

experimentar ativamente. O estilo é denominado divergente porque as coisas são 

processadas de diferentes perspectivas. 

 Estilo assimilador: As pessoas que possuem esse estilo têm predominância das 

habilidades da conceituação abstrata (CA) e a observação reflexiva (OR), 

percebendo as informações com base na compreensão intelectual, e as 

processam de modo reflexivo, sem necessidade de experiência ativa. É chamado 

assimilador porque analisa, organiza e assimila partes da informação e as 

transforma em um todo. 

 Estilo acomodador: É o oposto do assimilador. As pessoas que possuem esse 

estilo têm predominância das habilidades da experiência concreta (EC) e a 

experimentação ativa (EA) percebendo a informação por meio da experiência 

concreta e processando-a ativamente. Prefere realizar as coisas, executar planos 

e envolver-se com novas e desafiadoras experiências. Denomina-se acomodador 

porque faz uma adaptação do aprendizado em seu benefício e utiliza a 

criatividade para mudar e fazer melhor. 
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Boiatzis e Kolb (1995), por meio da metáfora de um relógio, fazem uma 

relação entre as habilidades do ciclo de aprendizagem, os estilos de aprendizagem e 

doze habilidades gerenciais, conforme Figura 7. A metáfora é usada para identificar 

a posição do perfil das habilidades gerenciais, onde: 

 Onze, doze e uma horas tratam do perfil das habilidades gerenciais de 

interpessoalidade, como a liderança, o relacionamento, a ajuda e a delegação. 

Encontra-se no quadrante entre os estilos de aprendizagem acomodador e 

divergente, representando a experiência concreta. 

 Duas, três e quatro horas tratam o perfil das habilidades gerenciais de 

informação como adaptação, busca de informações e análise de informações. 

Encontra-se no quadrante entre os estilos de aprendizagem divergente e 

assimilador, sendo associado a observação reflexiva. 

 Cinco, seis e sete horas tratam do perfil das habilidades gerenciais analíticas 

como o planejamento, a análise quantitativa e o gerenciamento de tecnologia. 

Encontra-se no quadrante entre os estilos de aprendizagem assimilador e 

convergente, representando as habilidades da conceitação abstrata. 

 Oito, nove e dez horas tratam das habilidades gerenciais comportamentais 

como a fixação, o gerenciamento de metas, a iniciativa e o empreendedorismo. 

Encontra-se entre os estilos de aprendizagem convergente e acomodador, 

representando as habilidades da experimentação ativa. 
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Figura 9 - Relação entre o ciclo de Kolb, estilos de aprendizagem e perfis de habilidades 
gerenciais. 

Fonte: Salomão (2011 apud Boiatzis e Kolb 1995; Kolb, Boiatzis e Mainemelis 2000) 

 

Essa teoria do perfil das habilidades gerenciais tem sido muito utilizada na 

prática para ajudar os profissionais a identificarem seus pontos fortes e os de 

melhoria (BOIATZIS; KOLB, 1995) e também como ferramenta de feedback. 

 

2.1.2.3 Inventário de Estilos de Aprendizagem  

 

Tendo como base toda a teoria desenvolvida por David A. Kolb sobre estilo de 

aprendizagem, o autor desenvolveu um inventário autodescritivo de estilos de 

aprendizagem - Learning Styles Inventory (LSI) - com o propósito de compreender 

melhor as diferentes maneiras pelas quais as pessoas aprendem. 

Em 1969, por meio de conversas com os alunos em sala de aula, foi criado o 

LSI como parte de um projeto do Massachusetts Institute of Technology (MIT) a fim 

de auxiliar os alunos a compreenderem seus processos de aprendizagem. Os 

alunos consideraram o inventário útil, e de 1971 até 1984 mais de 350 estudos 
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foram publicados utilizando essa ferramenta. Esses estudos eram provenientes das 

áreas de administração, psicologia, informática, medicina e enfermagem (KOLB; 

KOLB, 2005). 

Inicialmente o inventário era composto por nove questões a serem ordenadas 

de quatro a quatro, no entanto, em 1985 e 1993 ele sofre alterações. Outras 

revisões também foram feitas em 1999 e 2005, no entanto, não ocorreram 

alterações de formato (CERQUEIRA, 2000; NOGUEIRA, 2009). 

Atualmente o inventário de Estilos de Aprendizagem contém doze sentenças 

com quatro respostas cada. Essas respostas devem ser ordenadas de um a quatro 

pelos respondentes, sem repetição, de acordo com sua preferência pessoal. O 

número um representa a maneira menos provável de aprender e o número quatro a 

maneira mais provável. Cada resposta está relacionada a uma habilidade do ciclo 

EC, OR, CA e EA. O Quadro 4 oferece um exemplo. 

 

 

Quadro 4 – Exemplo de sentença do inventário de estilos de aprendizagem  
Fonte: Inventário de estilos de aprendizagem 

 

Os resultados das sentenças são transferidos para uma grade de 

classificação para serem somadas às respostas e se obter o total de cada habilidade 

de aprendizagem (EC, OR, CA e EA), como apresentado no Quadro 5. Uma vez 

obtidos os resultados, são realizadas as subtrações dos resultados das habilidades 

de Conceituação Abstrata e Experiência Concreta (CA-EC) e a subtração da 

Experimentação Ativa e Observação Reflexiva (EA-OR), que se referem aos 

parâmetros antagônicos do ciclo de aprendizagem. Os resultados obtidos dessas 
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subtrações são alocados no gráfico para identificação dos estilos de aprendizagem, 

como mostra Gráfico 2. 

 

Quadro 5 – Grade de escore do inventário de estilos de aprendizagem  
Fonte: Inventário de estilos de aprendizagem 

 

Nos quadrantes do gráfico se encontram os estilos de aprendizagem 

Acomodador, Divergente, Convergente, Assimilador. 

 

Gráfico 2 - Gráfico de identificação dos estilos de aprendizagem  
Fonte: Inventário de estilos de aprendizagem 

 

O LSI é um instrumento muito utilizado tanto em pesquisas nacionais quanto 

internacionais (CERQUEIRA, 2000; LEITAO, 2006; NOGUEIRA, 2009; PHILBIN et 

al., 1995; SEVERIENS; DAM, 1997). Esse instrumento já foi traduzido para diversas 
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línguas sendo que no Brasil foi validado por Sobral em 1992, sendo a tradução 

autorizada por meio de sua própria editora (CERQUEIRA, 2000). 

 

2.1.3 O desempenho organizacional 

 

O desempenho organizacional vem sendo muito utilizado como um indicador 

da saúde das empresas. Dessa forma, este trabalho visando analisar o trabalho do 

dirigente, o estilo de aprendizagem e suas relações com o desempenho 

organizacional, apresentou esta seção a fim de definir o desempenho, apresentar 

como ele vem sendo usado nas pesquisas sobre a pequena empresa e como foi 

aplicado nesta investigação. 

 

2.1.3.1 Conceito de desempenho e desempenho organizacional  

 

As pesquisas que tratam do tema desempenho usam diferentes conceitos e 

diferentes formas para mensurar esse desempenho. Para Wiklund e Shepherd 

(2005), o desempenho é um conceito multidimensional e para captar suas diferentes 

dimensões, os autores procuram combinar medidas financeiras com medidas de 

crescimento, tais como o número de funcionários e a quantidade de vendas. Para 

Styles (1998), o desempenho é algo multidimensional onde as diferentes partes 

tampouco se correlacionam. Shoham (1998) concorda e menciona que o 

desempenho pode ser dependente de muitas circunstâncias como a visão dos 

envolvidos e o contexto específico em que está sendo estudado. No mesmo sentido, 
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para Floriani (2010), o desempenho é um termo multifacetado e que pode 

apresentar diversas conotações. 

Para Otley (1999), há uma dificuldade natural quanto à definição do que é 

desempenho, pois se trata de um termo ambíguo e difícil de expressar de maneira 

simples. 

Atualmente, no Brasil, considera-se uma boa definição para o desempenho, a 

definição utilizada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Desempenho 

refere-se aos resultados obtidos de processos e de produtos que permitem avaliá-

los e compará-los em relação às metas, aos padrões, aos resultados históricos e a 

outros processos e produtos. Esses resultados expressam satisfação, insatisfação, 

eficiência e eficácia e podem ser apresentados em termos financeiros ou não (FNQ, 

2009). 

Diferentemente do desempenho, o desempenho organizacional está 

diretamente relacionado à estratégia da empresa passando a ser constantemente 

monitorado e utilizado como ferramenta aliada à busca por maior competitividade e 

espaço no mercado. É pelo desempenho organizacional que a estratégia é 

mensurada em termos de competitividade externa, pois ter atingido ou não os alvos 

de sua estratégia confere às empresas a medida de sucesso ou fracasso (FISCHER, 

2002). 

Para Daft e Marcic (2006), o desempenho organizacional seria simplesmente 

a capacidade da organização de atingir seus objetivos usando recursos de um modo 

eficiente. Observa-se que tanto na definição de Fischer (2002) quanto na de Daft e 

Marcic (2006) o desempenho organizacional é algo que pode e deve ser mensurado. 
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O monitoramento por meio de medições é fundamental, pois se não puder 

medir o processo, não pode controlá-lo, não pode gerenciá-lo, e se não puder 

gerenciá-lo, não poderá aperfeiçoá-lo (HARRIGNTON, 1993). 

Dada a importância do monitoramento por meio de medições, vale resgatar a 

distinção que Neely et al. (1995) fazem sobre as diferenças entre: a) medidas de 

desempenho (métrica para quantificar a eficiência e/ou eficácia de uma ação); b) 

medição de desempenho (cálculo da eficiência e eficácia da ação); e c) sistemas de 

medição de desempenho (conjunto de medidas de desempenho utilizadas para 

quantificar a eficiência e/ou eficácia das ações).  

 

2.1.3.2 Tipos de medidas de desempenho organizacional 

 

As medidas de desempenho organizacional podem ser divididas em duas 

vertentes: as medidas financeiras e as medidas não financeiras. 

As medidas financeiras são disparadamente as mais comuns e ainda as mais 

utilizadas. Isso ocorre porque os recursos financeiros são de fácil mensuração e 

controle, e a finalidade das empresas sempre acaba sendo a geração de lucros 

(SOBRAL; PECI, 2008). Dentre as medidas financeiras mais utilizadas encontram-se 

os índices financeiros. Com eles é possível avaliar a liquidez da empresa, seu 

equilíbrio financeiro e a rentabilidade (SOBRAL; PECI, 2008). 

Os indicadores financeiros tradicionais podem ser agrupados, segundo Ross 

et al. (1998) em: a) medidas de liquidez; b) medidas de solvência a longo prazo; c) 

medidas de gestão de ativos ou giro; d) medidas de rentabilidade; e e) medidas de 

valor de mercado. Com base nesse agrupamento, apresenta-se no Quadro 6 com 

exemplo dos indicadores de medidas financeiras. 
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Embora as medidas financeiras sejam as mais utilizadas, elas não estão 

isentas de alguns quesitos que acabam limitando a atuação. Assim, Manoochehri 

(1999) menciona limitações das medidas financeiras como: 1) as características de 

objetividade e consistência da contabilidade deixam seus demonstrativos menos 

flexíveis para atender às necessidades dos diferentes produtos, processos, 

departamentos e equipes; 2) o fato da contabilidade não considerar ativos 

intangíveis; 3) e outros.  

Gestores Proprietários Fornecedores/Credores 

Análise operacional: 

 Custo de mercadorias 

vendidas; 

 Margem líquida; 

 Despesas 

operacionais; 

 Margem de 

participação dos 

produtos. 

 

Administraçao dos 

Recursos: 

 Giro do ativo; 

 Capital de giro; 

 

Rentabilidade: 

 Retorno sobre o ativo; 

 Retorno sobre o ativo 

antes de juros e 

impostos; 

 

Rentabilidade: 

 Retorno sobre o 

patrimônio líquido; 

 Fluxo de caixa por 

ação; 

 Fluxo de caixa por 

ação; 

 Retorno total do 

acionista; 

 

Destinaçao dos lucros: 

 Dividendos por ação; 

 Rendimento do 

dividendo; 

 Dividendo sobre os 

ativos. 

 

Indicadores de mercado: 

 Índice preço/lucro; 

 Valor da empresa; 

 Índice do valor de 

mercado com valor 

contábil. 

Liquidez: 

 Índice de liquidez 

corrente; 

 Liquidez seca; 

 Valor de venda rápida; 

 

Alavancagem financeira: 

 Índice de 

endividamento geral; 

 Índice de 

endividamento em 

longo prazo; 

 Índice de 

endividamento do 

patrimônio liquido; 

 

Serviço de dívida: 

 Índice de cobertura de 

juros; 

 Índice de cobertura de 

encargos fixos; 

 Fluxo de caixa. 

Quadro 6 – Medidas financeiras 
Fonte: Souza (2011) 

 

As medidas não financeiras surgiram visando superar as limitações das 

medidas financeiras. Para Neely (1999), as razões para o surgimento das medidas 

não financeiras referem-se à natureza mutante do trabalho, ao aumento da 
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concorrência, às iniciativas de melhoria específica, aos prêmios nacionais e 

internacionais, à mudança dos papéis organizacionais, às mudanças na demanda 

externa e ao poder da tecnologia da informação. 

As medidas não financeiras foram impulsionadas pelo aumento da 

concorrência o que obrigou as empresas a olharem de maneira diferente para 

questões como cliente, ambiente etc. e não somente a lucratividade. Dessa forma, 

competir com fatores não financeiros significa que as organizações necessitam de 

informações de como lidar com tais fatores. Para Neely (1999), as empresas foram 

forçadas a mudar as suas medidas porque mudaram a estratégia.  

Então, os sistemas contemporâneos de mensuração do desempenho 

procuraram incorporar medidas não financeiras do tipo: a) análise da implantação da 

estratégia e verificação de sua validade ao longo do tempo; b) medidas de 

desempenho multidimensionais; c) medidas flexíveis e de fácil compreensão; d) 

medidas que traduzam objetivos e estratégias do negócio; e) medidas hierárquicas e 

funcionalmente ligadas aos processos, mantendo a relação de causalidade e 

coerência com os objetivos organizacionais; e) instigar o comportamento dos 

indivíduos para as mudanças organizacionais desejadas; f) balancear medidas de 

curto prazo e de longo prazo (NEELY, 1999). 

 Até a publicação do artigo de Kaplan e Norton em 1992, pode-se considerar 

que as medidas financeiras de desempenho predominavam, com o modelo do 

tableau de bord e os demais apresentados no Quadro 7. 

Acreditando, naquela época, tratar-se de um sistema revolucionário de 

medição do desempenho, Kaplan e Norton propuseram um conjunto de indicadores 

de desempenho balanceados baseados em quatro vertentes: financeira, clientes, 

processos internos e aprendizado e crescimento.  
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Dessa forma, o BSC se tornou e ainda se mantém como o sistema mais 

conhecido e utilizado de medição de desempenho. No entanto, hoje já se sabe que, 

apesar de inserir novas perspectivas de monitoramento e mensuração, o modelo 

não superou os modelos anteriores de colocar o desempenho financeiro no centro 

do desempenho organizacional (MORGAN; STRONG, 2003). 

Assim, tendo emergido como o sistema de mensuração de desempenho mais 

conhecido e utilizado, o BSC se beneficia do fato de manter as medidas financeiras 

como resultados decisivos, sem a miopia e as distorções provenientes de um foco 

exclusivo na melhoria das medidas financeiras no curto prazo. No entanto, o BSC 

preserva os indicadores financeiros como síntese final do desempenho gerencial e 

organizacional, mas incorpora um conjunto de medidas mais genérico e integrado 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Data Origem Método de mensuração e 

avaliação de desempenho 

Autores 

Início do 

século XX 

Modelo tableau de board Engenheiros franceses 

1950 Modelo de Martindell J. Martindell 

1954 Modelo de administração por 

objetivos 

P. Drucker 

1970 Modelo de Buchele R. Buchele 

1986 Modelo de Correa H. Correa 

1951 (*) Modelo do prêmio Deming Union of Japonese Scientistis 

and Engineers (JUSE) 

1987 (*) Modelo do prêmio europeu de 

qualidade 

European Foundation of Quality 

Management 

1992 (*) Modelo prêmio nacional da 

qualidade (PNQ) 

Fundaçao para o prêmio 

nacional da qualidade 

1990 Modelo Balanced Scorecard R. Kaplan & D. Norton 

1994 Modelo Quantum de medição 

de desempenho 

Hronec 

1997 Modelo Skandia Navigator L. Edivinsson 

1999 Modelo sustentability 

scorecard – SIGMA 

British Standards 

Institution/Forum for the future 

Accountability, UK, 
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Departamento of trade and 

industry 

2000 Modelo Value Explorer - VE Andriessen & Tissen da KPMG 

Knowledge Advisory Services 

(Países Baixos) 

2002 Modelo de Performance Prism Neely, Adams e Crowe (2001) e 

Kennerly e Neely (2002) 

(conjunção das potencialidades 

dos principais modelos 

existentes) 

Quadro 7 - Principais modelos de avaliação de desempenho organizacional  
                  que surgiram a partir do século XX 
(*) Refere-se aos prêmios relativos à administração da qualidade total 
Fonte: souza (2011) 

 

Para Kaplan e Norton (1992), o desempenho organizacional pode ser definido 

como a saúde financeira da empresa a longo prazo, sem detrimento dos aspectos 

não financeiros a curto prazo.  

No caso deste trabalho, serão considerados, para efeitos de mensuração do 

desempenho organizacional, indicadores da saúde financeira da empresa no longo 

prazo: percentual de venda de produtos e serviços nos últimos três anos. O objetivo 

não será fazer uma medição completa do desempenho da pequena empresa, mas 

sim ter um indicativo da saúde financeira como forma de validar a forma de trabalho 

do dirigente da pequena empresa. 

 

2.2 Especificidades de gestão das Pequenas Empresas 

 

Já é de amplo conhecimento na literatura que as pequenas empresas são 

importantes para o desenvolvimento econômico, social e estrutural das nações 

desenvolvidas e das nações em desenvolvimento (BURKE; JARRAT, 2004; 

THURIK; WENNEKERS, 2004; JULIEN, 1993). Esse setor de empresas, apesar de 
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sua importância acima mencionada, é muito difícil de ser estudado devido a grande 

heterogeneidade de suas caracterísiticas.  

No entanto, apesar dessa alta heterogeneidade, as pequenas empresas ainda 

mantém em seu bojo um certo número de características comuns que a fazem se 

tornar um único setor que pode ser chamado de “setor das pequenas empresas” 

(LEONE, 1999).  

Segundo Leone (1999) as características comuns às pequenas empresas 

são: 

 A importância do papel do empreendedor – suas aspirações, motivações e 

objetivos pessoais; 

 O papel do ambiente – as pequenas empresas devem procurar se adaptar ao 

ambiente em que se encontram; 

 A natureza da organização – possíveis configurações que a empresa deve ter 

para se comunicar bem com o ambiente; 

 A natureza das atividades – as pequenas empresas apoiam-se sobre 

competências distintas e muito específicas. 

Os primeiros estudos consideravam que as pequenas empresas deveriam 

utilizar os mesmos princípios de administração utilizados pelas grandes empresas só 

que em menor escala (LEONE, 1999). Posteriormente, entendendo que a teoria das 

organizações nasce como solução ou resposta aos problemas surgidos nas grandes 

unidades empresariais, essa teoria não deve ser aplicada de forma idêntica e 

inquestionável às pequenas empresas. Mesmo porque a teoria das pequenas 

empresas deve então surgir das soluções ou respostas aos problemas específicos 

da própria pequena empresa (LEONE, 1999). 
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2.2.1 A evolução do conceito de especificidades de gestão das pequenas 

empresas até 20049 

 

Os primeiros autores que trataram do tema especificidades de gestão das 

pequenas empresas foram Dandridge (1979), Welsh e White(1981), Cooper (1981), 

D´Amboise e Muldowney (1988)10, Julien (1993). Esses autores começaram a 

estudar especificidades por meio de três perspectivas: ambiente; configuração 

organizacional; e características gerenciais.  

No ano de 1993 foi publicado o primeiro estudo de Pierre-Andre Julien em 

língua inglesa sobre especificidades. Para Boissin, Castagnos e Guieu (2000 apud 

Torres, 2004), de 1990 até 1995, Julien foi o autor mais importante e que mais 

publicou sobre o tema. 

Julien (1993) coloca como especificidades da pequena empresa a tomada de 

decisao mais rápida e intuitiva; a baixa especializaçao dos fatores de produção, os 

poucos níveis hierárquicos e os sistemas de informações simples. 

Posteriormente Julien (1995) coloca como principal especificidade da 

pequena empresa a sua flexibilidade para se adaptar às mudanças ambientais 

advindas da globalização. 

Ghobadian e Gallear (1997) colocam como especificidades algumas 

características de cunho organizacional das pequenas empresas como a estrutura, o 

comportamento dos indivíduos, os processos e os procedimentos. Julien (1998) 

classifica as especificidades de gestão das pequenas empresas em: gerenciais, 

                                            

9
 Aqui é feita uma síntese com base nos estudos dos autores que mais se destacaram no período. Esse destaque se deu, 

principalmente, pelo número de citações que tiveram em buscas nas bases scopus e web of science. 
10

 Antes de D´Amboise e Muldowney (1988), Julien (1982), no intuito de definir pequenas empresas, escreveu sobre 
especificidades, no entanto, os seus trabalhos até o ano de 1993 não foram traduzidos, estando disponíveis somente em 
língua francesa. 
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organizacionais, estratégicas e de sistemas. Leone (1999) classifica as 

especificidades em organizacionais, decisionais e individuais. 

Julien (1998), na tentativa de definir pequenas empresas define as 

especificidades como: de gerenciamento; de especialização; estratégica; de 

sistemas informacionais internos e sistemas informacionais externos. 

Por volta do ano 2000, o Grupo de Estudos Organizacionais da Pequena 

Empresa – GEOPE - por meio do trabalho Mota (2000) propõe a divisão das 

especificidades das pequenas empresas em ambientais, organizacionais e do 

dirigente. 

Torres (2004) publica uma discussão dos conceitos utilizados por Julien 

(1982; 1990; 1994; 1998) reformulando-os e os apresentando como: proximidade 

hierárquica; proximidade funcional; proximidade de sistemas; e proximidade 

temporal. 

O Quadro 8 apresenta a síntese desses conceitos e seus respectivos 

significados de acordo com cada autor. 

Até o ano de 2004, apesar das nomenclaturas para classificar as 

especificidades das pequenas empresas serem diferentes, a natureza delas é a 

mesma, sendo que, portanto, não é óbvio e nem foi criado um conceito estruturante 

as organizacionais, ambientais e do dirigente. 

 

2.2.2 A aplicação do conceito de especificidades das pequenas empresas de 

2004 até 2014 

 

Em um levantamento sistemático da literatura de pequenas empresas realizado 

nos meses de março e abril de 2014 nas principais bases de periódicos científicos 
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(Scopus e Web of Science), foram filtrados somente os artigos que continham a 

palavra-chave “pequena empresa” (e seus sinônimos). Uma vez feito isso ainda na 

máquina de busca da base de periódicos - foram então filtrados de dentro da lista 

dos artigos de pequena empresa, apenas os artigos que apresentavam a palavra-

chave “especificidades” e seus sinônimos. 
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Quadro 8 - Síntese dos conceitos de especificidades de gestão das pequenas empresas  

Autores D´Amboise e Muldowney (1988) Julien (1995) Ghobadian e Galler (1997) Julien (1988) Torres (2004) GEOPE* (2000)

Environment: represents the external 

environment surrounding the company 

like customers , suppliers , competition 

and relationship with the government ;

Proximidade temporal. Ambiente

Organizational structure: formal and 

informal structures of the company that 

includes the company's goals and 

motivations 

Estrutura, 

comportamento, 

processos e 

procedimentos da 

empresa

Estrutura com tamanho reduzido; 

Evolution : concern if the growth models 

corresponding appropriate management 

actions

Baixo grau de especialização das 

funções devido ao estagio de 

desenvolvimento ser inicial; 

Sistemas de informações( interno - 

externo) simples.

Sucess-Failure: preocupação com os 

aspectos financeiros a longo prazo;

Characteristics of the entrepreneur: and 

the differences between the 

entrepreneur and the leader;

Contato, relacionamentos 

e pessoal (recursos 

humanos) da empresa.

Gestão centralizada; estratégia 

intuitiva

Proximidade hierárquica;
Dirigente

Es
p

ec
if

ic
id

ad
es

Flexibilidade da empresa 

para se adaptar as mudanças 

ambientais advindas do 

aumento da 

competitividade

Organização

Proximidade de sistema de 

informação;

Proximidade funcional;
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Obteve-se então uma lista com 507 artigos, sendo que somente 357 estavam 

disponíveis para acesso. Esses 357 artigos foram analisados pelos integrantes do 

GEOPE por meio da leitura do resumo, análise das seções e, quando fosse o caso, 

leitura da seção completa do artigo sobre o tema. Desse total, apenas 48 deles 

trataram as especificidades da pequena empresa como fator diferencial (peculiar e 

específico) na gestão da pequena empresa em relação à gestão da grande. Do total 

de 48 selecionados, 36 se referem ao estado da arte, ou seja, 2004 em diante, 

sendo esses os artigos que serão analisados nesta seção. 

No Quadro 9 se apresenta o resumo da análise dos 48 artigos com os 

principais temas que emergiram no estado da arte, de acordo com os anos. Sendo 

assim, o número contido dentro das células se refere à ocorrência do tema no ano 

apresentado na coluna. 

Os temas também foram agrupados segundo os critérios do GEOPE para os 

tipos de especificidades, a saber: dirigente, ambiente e organização. A conclusão 

principal é que, apesar de sofrerem alterações quanto aos termos e até mesmo 

inserção de especificidades que em anos anteriores não haviam sido identificadas, 

as especificidades continuam sendo relacionadas ao ambiente, à organização e ao 

dirigente. 

A escassez de recursos é a especificidade mais expressiva com 40% do total. 

Essa escassez refere-se a recursos humanos, tecnológicos, mas, principalmente a 

recursos financeiros. Outras duas especificidades que aparecem mais 

expressivamente que as demais, no entanto bem menos expressiva que a escassez 

de recursos, são a centralização de atividades na pessoa do dirigente (10%) e a 

flexibilidade para responder às mudanças ambientais (10%). 
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   Temas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 Total % 

Ambiente 

Mercado de atuaçao 

específico 
            1           1 

2% 

Contexto   1   1                 2 4% 

Dirigente 

Centralizaçao de atividades e 

funçoes no dirigente  
        1 1     1   2   5 

10% 

Personificaçao da empresa na 

pessoa do dirigente 
            1   1     1 3 

6% 

Trabalho do dirigente 1 1                     2 4% 

Dirigente é o responsável 

direto pelo desempenho 

organizacional 

                    1   1 

2% 

Organizacionais 

Escassez de recursos       2   1 2 1 3 3 6 1 19 40% 

Flexibilidade         1 1 1   1   1   5 10% 

Organizaçao dos recursos 

internos 
    2                   2 

4% 

Baixa Especializaçao               1         1 2% 

Estrutura       1                 1 2% 

Heterogeneidade 1         1             2 4% 

Comportamento 

organizacional 
      1                 1 

2% 

Inovaçao incremental                       1 1 2% 

Proatividade na soluçao de 

problemas 
                      1 1 

2% 

Diferença na jornada de 

trabalho 
                1       1 

2% 

                            48 100% 

Quadro 9 - Temas que se referem as especificidades das pequenas empresas  
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Pode-se considerar que a escassez de recursos seja a que mais aparece 

porque também é a que mais incomoda o dirigente e, consequentemente, o 

andamento da pequena empresa. Devido à escassez de recursos, muitas pequenas 

empresas até fecham suas portas. Já a centralização das atividades na pessoa do 

dirigente e a flexibilidade aparecem bastante por serem as mais facilmente notadas 

na observação e comparação das pequenas empresas com a grande empresa. 

Pela análise dos artigos do levantamento realizado, concluiu-se que os 

autores, muitas vezes, apresentam e citam as especificidades sem se darem conta 

dessa relação e agrupamento. Outro fator é que, na maioria dos artigos, as 

especificidades são citadas e explicadas, mas não são estudadas empiricamente. 

Pode-se dizer que do total de artigos, nenhum foi focado na identificação e 

mensuração das “diferenças” das pequenas empresas em relação às grandes. 

Normalmente, as especificidades aparecem nos artigos como embasamento 

teórico para um problema de pesquisa que irá remeter a outro tema, como, por 

exemplo, o desempenho organizacional da pequena empresa. Em outras palavras, 

estuda-se muito esse outro tema e pouco as especificidades. Também nota-se uma 

pouca participação das especificidades na discussão dos resultados, o que causa 

perda de conclusões importantes para a construção da teoria específica do setor.  

Talvez seja esse o motivo pelo qual, desde o trabalho de D´Amboise e 

Muldowney (1988) até Torrès (2004), e deste até os dias atuais, as especificidades 

sofreram poucas alterações.  

Também se verificou pela análise que as especificidades citadas da pequena 

empresa são, em sua maioria, de natureza organizacional. Isso pode ser verificado 

pelo Gráfico 3. Um retorno ao quadro 8 da seção anterior também mostra que 

praticamente todos os autores trataram das especificidades organizacionais e nem 
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todos trataram das demais. Talvez isso ocorra pela tendência dos estudos em 

pequenas empresas tentarem “seguir” as teorias das corporações e realizar testes 

da aplicação de teorias da grande empresa na pequena. 

 

 

Gráfico 3: Classificação das especificidades da pequena empresa de acordo com o critério 
do GEOPE 

 

A seguir foram caracterizadas as especificidades identificadas no levantamento 

sistemático realizado. As especificidades organizacionais podem ser 

compreendidas como: 

 Escassez de recursos: Essa especificidade se refere a recursos financeiros, de 

pessoal, de sistemas etc., no entanto, na maioria das vezes o recurso que 

aparece como mais escasso é o financeiro. A pequena empresa sofre ao pedir 

empréstimos e para obter capital de giro; 

 Flexibilidade: A pequena empresa é mais flexível e se adapta melhor às 

necessidades dos clientes do que as grandes, devido a sua estrutura 

organizacional ser mais compacta. Com poucos níveis hierárquicos, a pequena 

empresa também consegue responder melhor às demandas e mudanças que 

ocorrem no ambiente externo, se adaptando melhor às novas necessidades e 

turbulências ocorridas; 

63%13%
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 Organização dos recuros internos: Essa especificidade não se refere à 

quantidade - no sentido de muito ou pouco recurso interno - mas sim, à maneira 

como eles estão organizados e distribuídos dentro da empresa. Um exemplo de 

organização de recurso interno da pequena empresa diferente do das grandes é 

o uso dos sistemas informacionais. Esses sistemas são bem mais simples nas 

pequenas empresas do que nas grandes; 

 Baixa especialização: Refere-se ao grau da divisão do trabalho e da 

especialização profissional. Diferentemente das grandes corporações, na 

pequena empresa o trabalho não é muito dividido e específico. A pequena 

empresa ainda mantém resquícios da produçao artesanal. Muitas vezes um 

funcionário trabalha no produto todo e não somente em uma tarefa do produto; 

 Estrutura: A estrutura da pequena empresa tem poucos níveis hierárquicos 

configurando-se como uma estrutura simples. Geralmente mantém somente dois 

níveis; 

 Heterogeneidade: Entende-se, de forma geral, por pequena empresa aquela que 

não é grande, com menos de 500 funcionários. Dentro desse grupo de 

empresas, haverá algumas diferenças no que se refere ao seu gerenciamento; 

 Comportamento organizacional: Refere-se à maneira como os recursos humanos 

da empresa se comportam, a interação entre as pessoas é coordenada, mais por 

aspectos pessoais e informais do que por aspectos impessoais e formais com 

relação à empresa e a empresa em relação a eles. Isso se refere não somente 

aos funcionários, mas também ao dirigente proprietário; 

  Inovação incremental: Refere-se, devido à escassez de recursos, as pequenas 

empresas que inovam mais incrementalmente do que radicalmente; 
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 Proatividade na solução de problemas: As pequenas empresas contam com a 

flexibilidade e adaptabilidade a seu favor. Isso favorece a que a mesma seja 

proativa para solucionar problemas que advêm tanto do contexto externo quanto 

do ambiente interno. 

 Diferença na jornada de trabalho: Essa especificidade se refere diretamente ao 

tempo de trabalho, pois há diferença entre a quantidade de horas que trabalha 

um dirigente (da pequena empresa) e um executivo (da corporação). 

Nas especificidades do ambiente, encontram-se: 

 Mercado de atuação específico: As pequenas empresas geralmente atuam em 

um mercado diferente do das corporaçoes. Elas atuam próximas e diretamente 

na comunidade em que estão inseridas. Seu mercado pode ser composto: a) ou 

pelos indivíduos desta comunidade; ou b) por um único cliente, o qual geralmente 

é uma empresa maior; 

 Contexto: O contexto não se refere somente ao meio geográfico (localização) da 

pequena empresa, mas também faz referências às legislações, restrições, 

incentivos externos aos quais ela está sujeita. A diferença entre uma pequena 

empresa informal (não paga impostos) e uma pequena empresa formal, ainda 

que um pouco maior, mas que paga impostos. 

Por fim, nas especificidades relacionadas ao dirigente, estão: 

 Centralização de atividades e funções no dirigente: A centralização de atividades 

na pessoa do dirigente demonstra que ele, na maioria dos casos, exerce todos 

os tipos de atividades dentro da empresa: técnicas-operacionais, gerenciais e 

estratégicas. Se quebra uma máquina, ele irá ajudar a consertar (operacional). 

Se há problema de gerenciamento nas áreas funcionais (vendas, RH etc), é ele 
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quem toma as decisões (gerencial). E ele é o criador da orientação, muitas 

vezes, solitário, da empresa (estratégico); 

 Personificação da empresa na pessoa do dirigente: Refere-se à empresa ter os 

mesmos objetivos que o dono, as contas bancárias se confundirem, os sonhos e 

idealizações serem os mesmos. O dirigente, muitas vezes, toma decisões na 

pequena empresa baseado no que ele acredita como pessoa; 

 Trabalho do dirigente: A maneira de executar o trabalho do dirigente tem 

peculiaridades em relação à maneira como trabalham os administradores das 

corporações. 

 Dirigente é o responsável direto pelo desempenho organizacional: Isso é um 

aspecto derivado da centralização de atividades e funções no dirigente e da 

personificação da empresa na pessoa do dirigente. 

Esta pesquisa focou nas especificidades do dirigente da pequena empresa, 

especificamente o trabalho do dirigente e a sua responsabilidade direta no 

desempenho organizacional. Unido a essas duas especificidades da pequena 

empresa, este trabalho também inseriu a variável “estilos de aprendizagem”. Essa 

variável não é considerada uma especificidade da pequena empresa, mas sim uma 

especificidade de cada indivíduo quanto à forma de aprender. 

 

2.3 Trabalho do dirigente, estilos de aprendizagem e desempenho 

organizacional da pequena empresa  

 

Nesta seção foram apresentados os principais conceitos que definem os temas 

da pesquisa: trabalho do dirigente, estilos de aprendizagem e desempenho 
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organizacional. Também apresenta os mais utilizados na literatura e quais serão 

adotados nesta pesquisa. 

 

2.3.1 O trabalho do dirigente da pequena empresa 

 

Cabe nesta seção esclarecer termos utilizados neste trabalho a fim de facilitar 

o entendimento do leitor. O termo “dirigente” se refere àquele que é proprietário e 

conduz a empresa de pequeno porte, ao responsável pelas suas atividades e 

funcionamento. O termo “administrador” é empregado para designar a todos que 

exercem alguma função cuja obrigação seja administrar.  

Assim, nesta seção utilizou-se a “tradição de pesquisa do trabalho do 

administrador”, que trata da atividade do administrador das grandes corporações, 

como uma referência conceitual para se descrever o dirigente da pequena empresa. 

 

2.3.1.1 O trabalho do dirigente da pequena empresa no contexto geral 

 

Atualmente já se sabe que as pequenas empresas possuem especificidades 

de gestão em relação às grandes. Dentre os tipos de especificidades, encontram-se 

as do tipo dirigente, e que também são chamadas por Leone (1999) de individuais. 

Essas se referem às características do próprio dirigente sendo o único indivíduo 

predominante na organização (LEONE, 1999). 

Devido à existencia das especificidades individuais de gestão das pequenas 

empresas e ao fato de elas terem porte diferente da corporaçao é que leva ao 

entendimento de que o trabalho do dirigente da pequena empresa seja peculiar e 

diferente em relação ao trabalho do administrador das corporações. 



79 
 

Autores como Drucker (2003) e Mintzberg (1971, 1975) sustentam que o 

tamanho da empresa exerce grande influência na forma de trabalho do 

administrador. Também James Jr. (1999) vê o dirigente da pequena empresa em 

uma posição peculiar e diferente do administrador, pois, enquanto o dirigente 

trabalha com a premissa da propriedade, do controle da operação e com 

exclusividade na tomada de decisão, o administrador das corporações deve 

observar a hierarquia organizacional e tomar decisões baseadas em alçadas que 

limitam o seu poder. 

No sentido das considerações acima é que foram desenvolvidos os estudos 

empíricos visando desvendar qual a natureza do trabalho do dirigente da pequena 

empresa. Uma vez que a literatura sobre esse tema na área de pequenas empresas 

era escassa e praticamente inexistente, os pesquisadores adotaram então, como 

uma das maneiras de se estudar o trabalho do dirigente da pequena empresa, a 

literatura já desenvolvida sobre o trabalho do administrador das corporações, cujos 

estudos são abundantes desde o original de 1949. 

No estado da arte do tema, do total de doze estudos sobre o dirigente da 

pequena empresa, todos adotam o referencial conceitual do estudo do trabalho do 

administrador. Pode-se considerar que foi seguida a mesma tendência dos estudos 

das corporações na qual, em um primeiro momento, se colocou uma dicotomia entre 

a abordagem do processo versus abordagem dos papéis e, posteriormente, nos 

anos mais recentes, isso foi superado havendo uma integração e aceitação de 

ambas as teorias como explicativas do trabalho do administrador, conforme 

discussão feita na seção 2.1.1. 

Dos doze estudos, dez deles são pesquisas empíricas (o levantamento é o 

método mais usado) e dois deles são revisões bibliográficas.  
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Desde o ano de 2004 até então, os estudos sobre o trabalho do dirigente da 

pequena empresa vêm utilizando tanto a abordagem do processo quanto a 

abordagem dos papéis, com certa preferência pela abordagem dos papéis, talvez 

por ser menos abstrata e genérica na organização, sendo assim mais concreta e 

centrada no indivíduo. 

No entanto, a abordagem do processo também vem sendo utilizada nos 

estudos, ainda que se conclua que ela seja mais distante da realidade dos pequenos 

negócios. Diferente do que se prega na abordagem do processo, o dirigente da 

pequena empresa não é um planejador reflexivo e não necessariamente cumpre as 

demais funções de comandar e coordenar. Já, no que se refere ao controlar, pode-

se considerar o dirigente um controlador, afinal, a especificidade de centralização de 

atividades e funções na pessoa do dirigente só ocorre devido a essa necessidade de 

controle de tudo na empresa. O trabalho de Oliveira (2010) é bem caracterísitico das 

percepções dos dirigentes sobre essas funções. 

Também advindo da análise dos resultados dos trabalhos mencionados 

acima, é que se percebe que a questão crucial que permeia o campo de estudo - se 

a natureza do trabalho do dirigente da pequena empresa é diferente ou não em 

relação à natureza do trabalho do administrador das corporações - ainda não foi 

respondida.  

Rosim (2013) em uma pesquisa com dirigentes do setor metal-mecânico do 

interior do estado de São Paulo, no Brasil, buscou uma resposta consistente para a 

questão. Como resultado se encontrou que existem diferenças, no entanto, as 

mesmas não são tão expressivas quanto se divulgava, sendo o trabalho do dirigente 

da pequena empresa mais semelhante do que diferente do trabalho do 

administrador das corporações. 
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2.3.1.2 O trabalho do dirigente da pequena empresa no Brasil 

 

Como já mencionado, no Brasil, o trabalho que rompe com a tradição de 

transferir intactamente a teoria das corporações para o setor de pequenas empresas 

foi Teixeira (1981) e Escrivao Filho (1995). Essa realidade também se aplicou ao 

que se refere ao dirigente e assim surgiram no país diversos estudos específicos 

sobre a natureza do trabalho do dirigente da pequena empresa. 

O Grupo de Estudos Organizacionais da Pequena Empresa (Geope), 

localizado na Universidade de São Paulo no campus de São Carlos, atualmente se 

configura como o principal grupo do país a estudar o tema. Desde 1995 pesquisando 

as especificidades de gestão das pequenas empresas, concentradas em três 

grandes temas - o dirigente, o ambiente e a organização - desenvolve, desde então, 

pesquisas empíricas específicas sobre a natureza do trabalho do dirigente. 

Considera-se o primeiro trabalho específico do Geope sobre a natureza do 

trabalho do dirigente da pequena empresa, o trabalho de Escrivão Filho (1995). 

Nesse trabalho o autor verifica se a teoria da corporação, sobre o trabalho do 

executivo, é ou não adequada para o entendimento do trabalho dos dirigentes das 

pequenas e médias empresas. Sendo considerado o marco de início dos estudos 

sobre esse tema no Geope, teve influência direta nos estudos seguintes.  

Partindo de uma análise quantitativa, Oliveira (2010) também estudou o 

trabalho do dirigente da pequena empresa a fim de caracterizar os modelos 

descritivos de estilos gerenciais advindos de uma amostra composta por 71 

dirigentes. Também no Geope, Gromik (2011) avaliou as coerências e divergências 

entre a explicação da natureza do trabalho do dirigente da pequena empresa e 
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teorizações de Mintzberg e demais contribuições existentes na literatura, 

constatando que há mais semelhanças entre as características do trabalho do 

dirigente com os estudos comparados do que divergências.  

Já Rosim (2013) buscou descrever, por meio da observação estruturada, as 

atividades do trabalho do dirigente na construção de uma orientação voltada ao 

desempenho da pequena empresa. E obteve como resultados que o trabalho do 

dirigente da pequena empresa é mais similar ao trabalho do administrador das 

corporações sendo diferente no que se refere ao desempenho dos papéis 

interpessoais de Mintzberg (1973). 

Até onde se verificou por meio de um levantamento feito em outubro de 2014 

na base Scielo Brasil e Google Acadêmico, não existem mais estudos empíricos 

desenvolvidos no país a respeito do tema trabalho do dirigente da pequena 

empresa.  

Atualmente, seguindo a tendência mundial, nota-se que também os estudos 

sobre o trabalho do dirigente inovam e não se limitam mais a analisar o trabalho do 

dirigente da pequena empresa por si só. Fatores como a globalização e o aumento 

da concorrência nos mercados fazem com que as atenções se voltem para fatores 

que influenciem no ganho de fatia de mercado e produtividade pelas empresas. 

Assim, temas como aprendizagem - visto como um fator de aumento de 

ganho de competitividade - e o desempenho organizacional emergem como formas 

de ganhar e mensurar a competitividade.  

 

2.3.2 Os estilos de aprendizagem do dirigente da pequena empresa 
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Surpreendentemente, em uma revisão sistemática da literatura sobre estilos 

de aprendizagem nas pequenas empresas nas bases Scopus e Web of Science, o 

resultado foi que o termo “estilos de aprendizagem” (learning styles) não apareceu. 

Como entre as palavras-chave se encontrava o sinônimo direto do termo que é 

“estilos cognitivos” (cognitive styles) então esse termo foi o que “buscou” os artigos 

resultantes da busca sistemática. 

Para Riding e Cheema (1991), os estudiosos estavam mais interessados na 

praticidade e aplicabilidade do tema do que propriamente em sua discussão teórica, 

por esse motivo o termo estilos de aprendizagem emergiu nos anos 70 substituindo 

o termo estilo cognitivo. Para Penning e Span (1991), tanto os estilos cognitivos 

quanto os estilos de aprendizagem estão relacionados à forma de pensar, aprender, 

lembrar ou decidir. Podendo assim naturalmente serem utilizados como sinônimos. 

Na revisão sistemática da literatura, tampouco apareceram artigos que 

pesquisaram os estilos de aprendizagem dos dirigentes por si só. Na totalidade dos 

casos, os artigos pesquisavam algum fator relacionado ao estilo de aprendizagem. 

Como exemplo, o trabalho de Zhang e Hamilton (2009) verifica o estilo cognitivo 

como um processo social, por meio das redes de contato. Sadler-Smith (2004) e 

Sadler-Smith, Spicer e Tsang (2000) observam os estilos cognitivos por meio da 

análise da dimensão da intuição e Ekanem (2010) analisa os estilos cognitivos em 

relação à liquidez da empresa.  

Dessa forma, entendeu-se que, além dos estudos sobre estilos de 

aprendizagem ou estilos cognitivos dos dirigentes de pequenas empresas serem 

escassos, eles ainda não tratam do tema em seu estado mais central, ou seja, os 

estilos de aprendizagem do dirigente da pequena empresa. Tampouco se verificou 
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na literatura uma ferramenta, um modelo ou um esquema amplamente aceito 

academicamente para se verificar os estilos de aprendizagem dos dirigentes. 

Com isso, este trabalho pretende explorar essa área no que se refere ao 

entendimento de como aprendem os dirigentes das pequenas empresas. Na 

ausência de uma metodologia anterior aceita para se estudar o tema no âmbito das 

pequenas empresas, este estudo se apoiou no argumento de Jones (2005) de que 

se faz necessário tomar como referência e adaptar uma teoria (ou conceito) 

administrativa já existente e utilizada na grande empresa. 

Sendo assim, este estudo adotou a metodologia de David A. Kolb e o seu 

inventário de estilos de aprendizagem, para verificar quais estilos de aprendizagem 

prevalecem entre os dirigentes de pequenas empresas. O método foi escolhido por 

ser aplicado não somente às grandes empresas, mas também em todo tipo de 

instituição. 

Outro fator da escolha é que longe de se referir e depender de aspectos 

organizacionais e ambientais para ser aplicado, o LSI se refere somente a aspectos 

individuais, dependendo tão somente das respostas do indivíduo, sendo assim, não 

pertence única e exclusivamente à literatura das grandes empresas. Além do mais, 

em termos de literatura sobre estilos de aprendizagem, trata-se do instrumento mais 

utilizado. 

 

2.3.3 O desempenho organizacional da pequena empresa 

 

O conceito de desempenho organizacional, tanto na pequena empresa quanto 

na grande empresa, é o mesmo. No entanto, é notório que os sistemas de 

mensuração do desempenho nas grandes empresas, e por sua vez os seus 
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indicadores são bem mais desenvolvidos. Garengo, Biazzo e Bititci (2005) fizeram 

uma análise de todos os modelos de gestão do desempenho desenvolvidos nos 

útimos 20 anos. Dentre todos esses modelos, somente dois deles são específicos 

para pequenas empresas e os demais todos se referem às grandes.  

Na pequena empresa a mensuração do desempenho organizacional é 

intuitiva e feita pelo próprio dirigente e pouca pesquisa empírica tem sido feita para 

analisar a gestão do desempenho nas pequenas empresas (GARENGO; BIAZZO; 

BITITCI, 2005; HUDSON; SMART; BOURNE, 2001). Na grande empresa geralmente 

existe um departamento exclusivo para cuidar desse assunto, monitorar todos os 

indicadores e fornecer as informações corretas para os tomadores de decisão. 

Na pequena empresa as necessidades são diferentes das grandes e isso faz 

com que alguns aspectos da gestão de desempenho sejam claramente diferentes: a) 

um sistema de gestão de desempenho implementado na pequena empresa 

raramente apresenta uma abordagem holística; as pequenas empresas focam mais 

em indicadores financeiros e operacionais; a abordagem de mensuração do 

desempenho organizacional geralmente é informal, não planejada e não se baseia 

em modelos pré-definidos (GARENGO; BIAZZO; BITITCI, 2005). 

Um levantamento das principais pesquisas empíricas sobre o tema foi feito a 

fim de identificar quais os indicadores de desempenho mais utilizados na pequena 

empresa, uma vez que os sistemas de gestão de desempenho são pouco 

desenvolvidos. O levantamento foi feito tendo como critério os artigos mais citados 

sobre o tema na Web of Science nos últimos três anos, buscados com os termos 

“small business” e “performance”. 

Os indicadores mais usados referem-se a critérios financeiros.  
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Allen, Ericksen e Collins (2013) examinam os efeitos das práticas de recursos 

humanos no desempenho das pequenas empresas. Usando respostas dos 

proprietários e funcionários de pequenas empresas, os resultados indicaram que as 

práticas de recursos humanos que são baseadas na visão do proprietário dirigente a 

respeito dos funcionários são positivamente relacionadas com o crescimento das 

receitas e as percepções de desempenho organizacional. Como pode ser notado, as 

medidas de desempenho foram então o crescimento das receitas – medido por meio 

da pergunta aos proprietários: Qual o percetual de crescimento ou retração da sua 

empresa no ano passado? E as percepções de desempenho foram medidas usando 

o questionário medida de desempenho de Delaney e Huselids (1996). 

Alonso-Almeida, Bagur-Femenías e Llach, (2013) em seu trabalho sobre a 

influência das práticas de gerencimento da qualidade e o impacto no desempenho 

organizacional das pequenas empresas de serviço, os autores adotam como 

medidas para a dimensão de desempenho as vendas, a fatia de mercado e os 

lucros. O mesmo se deu no trabalho de Spriggs et all. (2012). 

Hamelin (2011) usa como medida financeira de desempenho o retorno sobre 

os ativos. Willebrands, Lammers e Hartog (2012) analisando os efeitos e atitudes de 

risco dos proprietários no desempenho organizacional das pequenas empresas 

usam como indicador a receita sobre os negócios. Examinando mais a fundo esse 

indicador, pode-se considerar que incluído nele está a receita com vendas, não 

deixando estas de se tratarem de um tipo de negócio. 

Dentre os trabalhos mais citados nos últimos três anos na Web of Science, 

não necessariamente foram usados só critérios financeiros, mas em todos os casos 

eles apareceram. Desse modo, percebe-se que, apesar da existência de outras 

maneiras de se mensurar o desempenho e apesar da existência de outros 
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indicadores, a forma que ainda prevalece nas pesquisas nas pequenas empresas é 

a financeira. Além do mais, muitas vezes esses dados tampouco são formalizados, 

sendo muitas vezes intuitivos dos dirigentes. 

Longe de dizer que as pequenas empresas estão certas ou erradas quanto as 

diferentes maneiras de se mensurar o desempenho, só pode-se afirmar que apesar 

de não fazer uso corrente de sistemas complexos de mensuração de desempenho, 

elas podem ser enquadradas no conceito de Kaplan e Norton (1997) que se refere a 

desempenho organizacional como sucesso financeiro a longo prazo. 

 

2.4 Conclusões sobre o polo teórico da pesquisa 

 

 Nesta seção foi apresentada a síntese do conhecimento adquirido pela 

pesquisadora no polo teórico da pesquisa, no que se refere aos temas estudados. 

 

a) Administrador, Estilos de Aprendizagem e Desempenho 

Organizacional 

 

Pode-se concluir, da revisão da literatura a respeito do trabalho do 

administrador, que os estudos, em sua maioria, demonstram o trabalho do 

administrador dividido em dois grandes grupos: os aspectos intrínsecos e os 

aspectos situacionais.  

Como “aspectos intrínsecos” enquadram-se aqueles que vêm fazendo parte das 

pesquisas do trabalho do administrador desde os primórdios e que ainda hoje se 

constata sua presença nas pesquisas do tema. Pode-se considerar que mesmo 
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havendo mudanças de país, de data, de gênero, esses aspectos continuam ativos 

no trabalho de todo e qualquer administrador.  

Longe de compor o que Mintzberg (2010) chama de caráter prescritivo e lista 

de “deveres” do administrador, os aspectos intrínsecos se referem mais a uma 

fração de um conjunto de atividades que muitas vezes são determinadas por fatores 

que vão além da compreensão do próprio administrador e, por sua vez, dos 

pesquisadores. É como se a própria natureza individual e social já fizesse com que 

esses aspectos aparecessem no dia a dia do administrador sem nem mesmo ele 

notar. Se um administrador for questionado do porquê ele está realizando alguma 

atividade relacionada aos fatores intrínsecos, provavelmente a resposta terá uma 

explicação mais vaga do que se o mesmo administrador for questionado sobre 

realizar atividades relacionadas aos aspectos extrínsecos. É como se fossem 

atividades “sem justificativa”.  

Já como “aspectos situacionais” considera-se aqueles que são determinados 

por fatores não controlados pelo administrador, como o próprio nome já diz. Eles 

dependem da situação, do momento, do contexto no qual o administrador está 

inserido. Pelo fato desses aspectos não serem intrínsecos, ou seja, não serem tão 

naturais para o administrador, provavelmente se você questioná-lo sobre o motivo 

pelo qual está realizando aquela atividade, provavelmente ele terá facilidade em 

responder e explicar.  

As atividades situacionais do administrador sofrem então influências externas 

que devem ser também compreendidas não como trabalho do administrador em si, 

mas como componente do trabalho, uma vez que eles apresentam inferências 

diretas na situação vivenciada. 
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Dessa forma, levando-se em conta os aspectos intrínsecos e extrínsecos do 

trabalho do administrador, a Figura 10 faz uma ilustração de acordo com essa nova 

maneira de apreciá-lo. 

 

Figura 10 – Aspectos do trabalho do administrador 
 

Os aspectos intrínsecos do trabalho do administrador vêm sendo estudados 

desde que surgiram os primeiros estudos e até hoje ainda se mantêm relevantes. Já 

os aspectos situacionais, surgem e se modificam, conforme o nome já sugere, 

dependendo da situação. Esses aspectos sofrem influências externas que, na 

maioria das vezes, não são controladas pelo administrador. Essas influências 

determinam os aspectos situacionais e sua ocorrência. No caso dos aspectos 

intrínsecos, eles até podem sofrer alguma influência na maneira como ocorrem, 

devido a influências externas, no entanto, eles sempre ocorrem. 

No que se refere aos estilos de aprendizagem, a literatura apesar de ser tão 

densa quanto à literatura sobre o trabalho do administrador, parece que houve uma 

convergência para a utilização do inventário de estilos de aprendizagem do Kolb, na 

área de administração, principalmente por meio do texto de Boiatzis e Kolb (1995) 

que usam a metáfora de um relógio ao fazer uma relação entre as habilidades do 

ciclo de aprendizagem, os estilos de aprendizagem e doze habilidades gerenciais. 

No que se refere ao desempenho organizacional, outro ponto de 

convergência claro se dá, principalmente na área de administração, para o uso do 

Balanced Scorecard de Kaplan e Norton, como uma ferramenta que realmente 

Intrínseco INTRÍNSECOS

SITUACIONAIS
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balanceia as medidas de desempenho entre indicadores financeiros e não 

financeiros. Ainda que, ao final, entende-se que o conceito de desempenho dos 

autores seja somente financeiro, sendo traduzido para “sucesso financeiro a longo 

prazo”. 

 

b) Especificidades de gestão da pequena empresa 

 

São chamadas de especificidades das pequenas empresas as características 

comuns a esse setor. Pela revisão teórica entende-se que entre as pequenas 

empresas elas podem apresentar características comuns que não necessariamente 

são diferentes das características da grande empresa. Pode-se citar como exemplo 

a centralização da gestão da empresa em uma única pessoa. 

Desta forma, essas características – que não são exclusivas da pequena 

empresa - não devem ser usadas como um meio para se definir e/ou diferenciar as 

pequenas empresas das grandes. No intuito de caracterizar as pequenas empresas 

a fim de diferenciá-las das grandes é que os estudiosos do tema investigaram as 

características comuns das pequenas empresas que as tornam peculiares e 

diferentes das grandes empresas. Como exemplo disso pode-se citar a 

personificação da empresa na pessoa do dirigente, pois muitas vezes na pequena 

empresa, tampouco existe a separação financeira da conta bancária de pessoa 

jurídica e a conta da pessoa física. Muitas vezes o dirigente usa a conta da empresa 

como se fosse a sua própria conta. Na grande empresa isso não ocorre, sendo 

assim, pode-se dizer que isso gera uma característica peculiar da pequena empresa 

chamada personificação da empresa na pessoa do dirigente. 
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A essas características peculiares deu-se o nome de especificidades da 

pequena empresa.  

Além das especificidades, há que se falar também na heterogeneidade 

presente no setor das pequenas empresas. Por heterogeneidade, entende-se as 

características que diferenciam uma empresa da outra. A fim de sintetizar esses 

conceitos e colocar mais luz nas definições, é que se propôs, como conclusão da 

revisão teórica a Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Entendimento da formação das especificidades e das heterogeneidades da 
pequena empresa. 

 

A leitura da Figura 11 mostra que existe o universo das grandes empresas, 

representado na figura pelo círculo (A) e pelos segmentos 1, 2 e 3; e o universo das 

pequenas empresas representado pelo círculo (B) e os segmentos 2, 3, 4 e 5. O 

universo das características das pequenas empresas ainda é desconhecido e a 

classificação das características não é criteriosa, de forma que a especificidade de 

um estudo, com uma amostra de empresas, difere de outro estudo, com outra 

(B)Pequena 
Empresa

(A) Grande
Empresa

1 2 4

3 5
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amostra de empresas. A figura 11 pode auxiliar o entendimento da discordância 

entre os estudos, e os pesquisadores, esclarecendo aspectos fundamentais das 

investigações sobre especificidades e heterogeneidades nas pequenas empresas. A 

fim de facilitar o entendimento, se propôs a seguinte legenda da figura, conforme os 

números nela apresentados: 

1- Características das grandes empresas não encontradas nas pequenas 

empresas; 

2 e 3 – Características comuns das grandes empresas e das pequenas 

empresas; 

4 e 5 – Características específicas das pequenas empresas não encontradas 

nas grandes empresas. Essas características têm sido denominadas de 

especificidades da pequena empresa; 

2 e 4 – Características comuns presentes em grupos, mas não entre todas as 

pequenas empresas, quer essas características sejam específicas (4), ou não 

(2), da pequena empresa. Essas características têm sido chamadas de 

heterogeneidades da pequena empresa; 

3 e 5 – Características comuns a todas as pequenas empresas, quer essas 

características sejam específicas (5), ou não (3), da pequena empresa. 

A exemplo de uma característica específica da grande empresa, para ilustrar 

o número 1 da figura, pode-se citar a tomada de decisão que passa por conselhos. 

Essa realidade não ocorre no setor de pequenas empresas onde, muitas vezes, o 

dirigente é quem toma a decisão sozinho. Uma característica em comum entre a 

grande e a pequena empresa – números 2 e 3 - é centralização da gestão. Ainda 

que na grande empresa as decisões muitas vezes precisam passar por um 

conselho, observa-se que a execução dessas decisões pode ocorrer de maneira 
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centralizada nas mãos de um ou dois executivos. Na pequena empresa, como é de 

se esperar, tanto a tomada da decisão quanto a condução disso é centralizada nas 

mãos do dirigente proprietário. 

Quando se fala em características específicas da pequena empresa, ou seja, 

em especificidades da pequena empresa – números 4 e 5 - pode-se ter como 

exemplo a personificação da empresa na pessoa do dirigente. Isso acontece na 

medida em que a pessoa do dirigente se confunde com a empresa. O dirigente 

carrega para a empresa seus valores pessoais, seus sonhos e da sua família. 

Muitas vezes até sua conta bancária é a conta da empresa e vice-versa. Isso na 

grande empresa dificilmente ocorre. Há uma clara e nítida separação entre a pessoa 

física e a jurídica. 

Nos números 2 e 4, trata-se de características como as presentes em 

pequenas empresas de base tecnológica que não estão presentes, por exemplo, em 

uma oficina de costura. São características que tornam uma pequena empresa 

diferente da outra, mas que não necessariamente as fazem diferentes das grandes 

empresas. 

As características comuns a todas as pequenas empresas podem ser 

exemplificadas por estrutura simples, poucos níveis hierárquicos, ausência de áreas 

funcionais definidas e, enfim, a maioria das características de pequena empresa que 

conhecemos. Essas características não necessariamente ocorrem somente na 

pequena empresa podendo uma ou outra serem encontradas nas corporações. 

 

c) Trabalho do dirigente, estilos de aprendizagem e desempenho 

organizacional da pequena empresa  
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No que se refere à síntese sobre os temas na pequena empresa, entende-se 

que literatura desse setor não é tão densa quanto para as grandes corporações, e 

ainda está se desenvolvendo. 

Mesmo assim verifica-se o trabalho do dirigente da pequena empresa tem 

como fonte os estudos do trabalho do administrador das corporações. Isso implicou 

na importação – não necessariamente uma transposição mecânica, mas muito 

semelhante – das abordagens do processo e dos papéis no estudo do trabalho do 

dirigente da pequena empresa.  

Após anos de estudos, nota-se que os pesquisadores tentaram definir o 

trabalho do dirigente da pequena empresa, descrevendo o que ele faz. Isso não 

necessariamente definiu de maneira específica o trabalho do dirigente, porque 

muitas vezes o que o dirigente da pequena empresa faz é o mesmo que faz o 

administrador das corporações.  

Tendo em vista essa análise, os pesquisadores depararam-se então com outro 

problema de pesquisa: o que faz o dirigente da pequena empresa que o 

administrador das corporações não faz? Dessa maneira, e entendendo essas 

diferenças, é que será possível o desenvolvimento de uma teoria específica para o 

setor das pequenas empresas. Do contrário, bastaria importar a teoria da grande 

empresa de maneira adaptada. 

Ainda sem uma resposta concreta, essa dúvida evoluiu então para a questão 

que hoje permeia o estado da arte da pesquisa sobre o tema e que ainda não foi 

respondida: O trabalho do dirigente da pequena empresa é mais semelhante ou 

mais diferente do trabalho do administrador das corporações? 

A fim de ilustrar o caminho percorrido pelo tema, nota-se Figura 12. 
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No que se refere aos estilos de aprendizagem dos dirigentes das pequenas 

empresas, pouco estudo a respeito do tema foi desenvolvido. Sendo assim, não foi 

possível fazer uma síntese do atual estado da arte do tema, por não haver estudos. 

Devido a isso, optou-se por utilizar neste trabalho a abordagem de Kolb (1984) por 

ser ela bastante difundida na teoria das corporações e nas mais diversas áreas de 

conhecimento. Também se optou pelo learning style inventory pois Boiatzis e Kolb 

(1995) também trataram, por meio da metáfora de um relógio, a relação entre as 

habilidades do ciclo de aprendizagem, os estilos de aprendizagem e as habilidades 

gerenciais. 

 

Figura 12 – Lacuna do estado da arte do tema “o trabalho do dirigente da pequena 
empresa” 

 

 

Quanto ao desempenho organizacional, a literatura da pequena empresa 

mostra que há uma convergência para o uso de indicadores financeiros. Os mais 
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utilizados são o crescimento das vendas, o faturamente e o aumento do número de 

funcionários nos últimos três anos. A discussão quanto a indicadores financeiros e 

não financeiros ainda persiste, no entanto, o mais usual são os aspectos financeiros.  

Como este trabalho optou pela definição de desempenho organizacional de 

Kaplan e Norton (1994), de sucesso financeiro no longo prazo, então optou-se por 

usar uma medida financeira – aumento do faturamento nos últimos três. 
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3 POLO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O polo metodológico é a instância que inclui as estratégias ou as maneiras por 

meio das quais se busca a explicação para fenômenos estudados. As estratégias 

mais comuns são o empirismo e o positivismo. 

Esta seção apresenta os métodos utilizados para atingir os objetivos gerais e 

específicos. É possível também, por esta seção, verificar com detalhes como foi a 

operacionalização da pesquisa em campo. 

 

3.1 Métodos de Pesquisa - 1ª fase: Abordagem Quantitativa 

 

3.1.1 Caracterização da 1ª fase  

 

De acordo com Silva e Menezes (2000), esta fase da pesquisa foi 

caracterizada quanto à natureza em pesquisa aplicada, pois visa gerar 

conhecimento para a aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos.  

Quanto aos fins, é pesquisa descritiva, portanto, visou descrever as relações 

entre as variáveis a fim de identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos. Aprofundou o conhecimento da realidade por explicar 

estatísticamente a razão e o porquê das coisas. A pesquisa descritiva tem por 

objetivo descrever as características de determinada população ou fenômeno e/ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 2008). 

Quanto à técnica de coleta de dados, trata-se de levantamento, ou seja, 

busca de informações diretamente em um grupo de interesse. Para maiores 
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esclarecimentos encontra-se no apêndice A o protocolo de pesquisa dessa primeira 

fase. O survey ou levantamento é a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer, assim, solicita-se informações a um grupo 

significativo (amostra) de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, 

obterem-se de forma quantitativa conclusões correspondentes aos dados coletados 

(GIL, 2008). Essa interrogação direta geralmente é feita por meio de questionário 

estruturado. 

 

3.1.2 Definiçao das variáveis da pesquisa 

 

Conforme o objetivo proposto, as variáveis da primeira fase da pesquisa foram:  

 Estilo de Aprendizagem do Dirigente: refere-se à maneira pela qual a 

pessoa absorve, processa e retém as informações (DE BELLO, 1990). Serão 

abordados os estilos de aprendizagem de David A. Kolb: convergente; 

divergente; assimilador e acomodador. 

 Papéis do Dirigente: refere-se ao conjunto de atividades executadas pelo 

dirigente da pequena empresa na condução do negócio (FLÓREN, 2006). 

Será utilizada a abordagem dos papéis de Mintzberg (1973). 

 Desempenho Organizacional: refere-se ao sucesso financeiro no longo 

prazo (KAPLAN; NORTON, 1992). 

 

3.1.3 Operacionalização das variáveis da pesquisa 
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 Estilo de Aprendizagem do Dirigente: os estilos de aprendizagem de David 

A. Kolb: convergente, divergente, assimilador e acomodador foram 

identificados por meio do inventário de estilos de aprendizagem. 

 Papéis do dirigente: os papéis do administrador de Mintzberg (1973) foram 

identificados pelo questionário de Oliveira et al. (2015) (anexo 1). 

 Desempenho Organizacional: foi medido pelo faturamento bruto da 

empresa nos últimos três anos. 

A categorização da variável estilo de aprendizagem foi realizada conforme 

instruções para uso do inventário de estilos de aprendizagem. Após respondido o 

questionário - que irá fornecer a pontuação para cada habilidade do ciclo de 

aprendizagem – esses resultados foram somados e colocados em um quadrante. 

Esse quadrante apresentará o estilo de aprendizagem no qual o dirigente foi 

classificado, conforme gráfico 2 da página 58. 

Já no que se refere ao questionário sobre a variável “trabalho do dirigente”, foi 

desenvolvido um método de categorização baseado na média das respostas 

assinaladas pelos dirigentes.  

Dessa forma, as respostas que estavam elencadas em uma escala de likert 

de 1 a 5 foram tabuladas e a média das respostas de cada parte do questionário 

(papéis ou processos) foi comparada uma com a outra. A maior média foi o que 

categorizou como abordagem dos papéis ou abordagem do processo. A abordagem 

dos papéis foi dividida em interpessoais, informacionais e decisionais. Já a 

abordagem do processo não foi subdivida porque o número de questões era muito 

reduzido, o que não captaria toda a essência das subdivisões caso essa fosse 

realizada. Um exemplo do cálculo encontra-se no apêndice C. 
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No que se refere à variável “desempenho organizacional”, o mesmo foi 

calculado baseado na variação da média de faturamento nos últimos três anos. Isso 

feito, as variações de uma empresa e outra foram comparadas determinando então 

o desempenho organizacioal. 

 

3.1.4 Enunciado das hipóteses da pesquisa 

 

Com base na revisão da literatura, as hipóteses enunciadas foram: 

 

H1: O estilo de aprendizagem do dirigente da pequena empresa influencia o trabalho 

do dirigente e, por sua vez, influencia o desempenho organizacional. 

Ho: O estilo de aprendizagem do dirigente da pequena empresa não influencia o 

trabalho do dirigente e, por sua vez, não influencia o desempenho organizacional. 

 

H2: O estilo de aprendizagem do dirigente influencia o desempenho organizacional 

da pequena empresa. 

H2o: O estilo de aprendizagem do dirigente não influencia o desempenho 

organizacional da pequena empresa. 

 

H3: O trabalho do dirigente influencia o desempenho organizacional. 

H3o: O trabalho do dirigente não influencia o desempenho organizacional. 

 

H4: O estilo de aprendizagem do dirigente influencia o trabalho do dirigente. 

H4o: O estilo de aprendizagem do dirigente não influencia o trabalho do dirigente. 
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3.1.5 Plano Amostral 

Um dos aspectos mais importantes em pesquisas do tipo levantamento é a 

caracterização da amostra, sendo assim, existem três pontos que devem ser 

destacados nessa caracterização da amosta, de acordo com Miguel et al. (2010) e 

Creswell (2007): a) identificação da população; b) projeto de amostra; c) tamanho da 

amostra.  

A população de pequenas empresas investigada foi constituída por empresas 

do setor metal-mecânico das cidades de São Carlos, Araraquara, Matão e 

Sertãozinho devido à proximidade com a universidade e outros estudos que já vêm 

sendo desenvolvidos nesse setor. O fato do Programa de Pós-Graduação ser de 

engenharia de produção, ênfase mecânica, também influenciou a escolha do setor, 

uma vez que já se tem um acúmulo de conhecimento sobre o setor. Pode-se 

considerar a população total com 143 empresas11. Para este trabalho as pequenas 

empresas foram consideradas aquelas que respeitassem os critérios de 

classificação do Sebrae (2015), conforme quadro 10, no setor da indústria com 

número de funcionários entre 20 a 499 funcionários. Nota-se na tabela que o Sebrae 

identifica as empresas de 20 a 499 como pequenas e médias empresas e que o 

presente estudo se refere somente às pequenas empresas. Isto se dá por um 

entendimento do GEOPE que considera como pequena empresa toda aquela que 

não é grande, conforme orientação do SBA dos Estados Unidos. No presente estudo 

as microempresas não foram consideradas por, muitas vezes, não apresentarem as 

características que deveriam ser observadas no trabalho de campo. 

 

                                            

11
 Fonte: Ministério do Trabalho. Subdivisão de São Carlos. 
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Quadro 10 - Classificação das empresas por número de funcionários 
Fonte: Sebrae (2012) 
 

A amostra de empresas foi selecionada por conveniência, ou seja, compõem 

a amostra aquelas que aceitaram o convite para participar da pesquisa. Todas as 

empresas do universo foram convidadas por email e telefone, sendo que mais de 

uma tentativa de contato e convite foi realizada. 

No que se refere ao tamanho da amostra considerou-se o mínimo de 

elementos que a amostra deveria ter para atender ao teorema do limite central e 

permitir a inferência estatística, que são trinta elementos.  

No caso dessa pesquisa, por se conhecer da literatura nacional e 

internacional o índice de perda12 que é de 90%, optou-se então pelo mínimo de 

elementos ser maior que 30 – a fim de responder ao teorema do limite central – até 

o limite de tempo e recursos disponíveis, bem como a quantidade de dirigentes que 

aceitaram participar. No total, 45 dirigentes responderam aos questionários. 

A amostra não foi estratificada devido à seleção ter sido por conveniência. No 

entanto, foi realizado um cálculo de proporção a fim de verificar o equilíbrio da 

participação das cidades, o que resultou em uma amostra equilibrada, conforme 

Tabela 1. 

                                            

12
 Percentual de não-respostas do total de questionários enviados. 

Porte/Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa Até 19 Até 9 empregados 

Pequena Empresa De 20 a 99 De 10 a 49 

Média Empresa De 100 a 499 De 50 a 99 

Grande Empresa 500 ou mais 100 ou mais 
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Tabela 1 - Proporção da amostra com base no universo 
 

A base inicial contendo todas as empresas do universo estudado foi fornecida 

pelo ministério do trabalho – subdivisão da cidade de São Carlos – contendo ao todo 

171 empresas dos CNAES 2411-3/00 a 2452-1/00; 2511-0/00 a 2599-3/99; 2811-

9/00 a 2869-1/00; e 2910-7/01 a 2950-6/00, definidos previamente pelo CONCLA 

(2007) na versão CNAE 2.0, seção C, como sendo do setor metal mecânico, nas 

seguintes subdivisões: divisão 24 – metalurgia; 25 – Fabricação de produtos de 

metal; 28 – Fabricação de máquinas e equipamentos; 29 – Fabricação de utilitários.  

Dessas 171 empresas foram excluídas aquelas que são holdings e/ou pertencem a 

grandes grupos empresariais. Também foram excluídas as empresas repetidas, ou 

seja, aquelas que tinham o CNPJ diferente mas eram a mesma razão social. Para 

isso foram realizadas pesquisas no site das empresas e em caso de dúvida foi feita 

uma ligação telefônica perguntando a um funcionário da área de recursos humanos 

da empresa que tivesse posse desse tipo de informação. Durante o trabalho de 

campo também foram identificadas empresas que tinham razão social e CNPJ 

diferentes, mas funcionavam no mesmo chão de fábrica e sob a mesma 

administração. Essas também foram contadas na amostra como uma única 

empresa. 

Durante os telefonemas para realizar o convite também identificou-se empresas que 

encerraram as atividades. Essas também foram excluídas do universo. Assim, do 

Universo Amostra Universo Amostra

São Carlos 47 15 33% 33%

Araraquara 24 11 17% 24%

Matão 19 7 13% 16%

Sertaozinho 53 12 37% 27%

Total 143 45 100% 100%

Inteiro Proporcional
Cidade
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total inicial de 171 empresas obteve-se o total real de 157, sendo contatadas 153 (os 

contatos foram conseguidos devido a consultas ao site das empresas, lista 

telefônica, localização no Google e, quando fosse o caso, consulta na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP). 

Assim, após iniciarem os convites, houve empresas que não atenderam, as que 

atenderam e aceitaram participar e as que não atenderam ao telefone, o que fez 

com que se chegasse ao total de 143. 

 

3.1.6 Instrumento de coleta de dados 

 

Geralmente na pesquisa do tipo levantamento (survey) o instrumento utilizado 

para a coleta de dados é o questionário (MIGUEL, 2010). Trata-se de um 

instrumento de registro formado por um conjunto de perguntas ordenadas cujas 

respostas o indivíduo que responde pode ler e preencher sem a presença do 

interessado. Esse questionário pode ser enviado por correio, fax e via eletrônica 

(preenchido na internet ou enviado por email) (MIGUEL et al., 2010).  

Um questionário pode ser composto de questões abertas as quais permitem 

que o pesquisado responda livremente, ou composto por questões fechadas ou 

ainda com ambos os tipos de questões. O questionário também poderá ser 

elaborado pelo próprio pesquisador, ou ser um instrumento intacto de outro autor 

utilizado sem modificações ou ainda um questionário de outro autor que será  

modificado (CRESWELL, 2007). Com exceção do questionário elaborado pelo 

próprio pesquisador, os demais deverão ter prévia autorização dos autores para a 

aplicação. 
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No caso deste estudo foram utilizados dois questionários intactos, de David A. 

Kolb (inventário de estilos de aprendizagem) e de Oliveira et al. (2015) (trabalho do 

dirigente), junto com perguntas referentes ao faturamento médio nos últimos três 

anos. 

Quando se fala em instrumentos de coleta de dados há que se colocar a 

questão sobre a validade e confiabilidade desses instrumentos, ou seja, 

respectivamente, se é possível extrair inferências significativas e úteis desses 

instrumentos e, se o uso passado desses instrumentos apresenta consistência nos 

resultados. Neste caso, os instrumentos já foram testados anteriormente e ambos 

atendem aos requisitos de validade e confiabilidade. 

O inventário de estilos de aprendizagem de David Kolb é um dos mais 

conhecidos instrumentos, tanto academicamente quanto no meio empresarial, para 

se definir os estilos de aprendizagem. Já o questionário de Oliveira (2010), além de 

testado em um piloto e aperfeiçoado, foi aplicado em um levantamento com 

dirigentes de pequenas empresas sendo os resultados satisfatórios. Para maior 

detalhamento, vide questionários – com exceção do questionário de aprendizagem - 

da presente fase da pesquisa no anexo 1. O questionário sobre estilos de 

aprendizagem não foi publicado em respeito às normas para uso do instrumento que 

foram estabelecidas pela instituição detentora dos direitos autores.  

O inventário de estilos de aprendizagem é um instrumento cujo uso é cobrado 

pelo Hay Group dos Estados Unidos. No entanto, a pedido da pesquisadora e do 

orientador, para fins científicos, o instrumento foi concedido gratuitamente para uso 

nesta pesquisa com a condição de não ser divulgado e nem enviado via email. 

Dessa forma, o questionário foi aplicado presencialmente. 

 



106 
 

3.1.7 Plano de análise dos dados  

 

Para a execução dessa parte da investigação, a pesquisadora contou com o 

auxílio de uma consultoria estatística (contratada por meio de reserva técnica) e 

também de dois professores do Departamento de Engenharia de Produção da USP 

de São Carlos, além do orientador. 

Conforme planejado, a análise estatística dos dados foi realizada a partir de 

testes estatísticos paramétricos com o intuito de conferir ao estudo confiabilidade e 

replicabilidade a partir da apresentação final de um modelo de regressão linear para 

a variável ‘desempenho organizacional’. Esse estudo assume como parâmetro 

estatístico o cálculo do nível de confiança para proporção e declive de uma 

regressão linear em que os resultados são “significantes para p-value < 0.05” ou 

“significantes para p-value > 0.05 e < 0.1” (BOX; HUNTER; HUNTER, 2005) 

O modelo de regressão linear é realizado por meio de análise de variância de 

variáveis tanto numéricas quanto categóricas, por isso utilizado nesse caso. A 

análise de variância da regressão linear testa a possibilidade de uma determinada 

hipótese ser rejeitada. Considera ainda que os resíduos para o vetor estimador dos 

parâmetros deve seguir o teste F (F de Fisher-Snedecor), conhecido como 

distribuição de Fisher, e frequentemente utilizada na inferência estatística para 

análise da variância, conforme Figura 13. A figura 13 mostra que os dados seguem 

uma distribuição normal, portanto, os testes podem ser realizados. 
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Figura 13 - Gráficos utilizados na análise de variância 
 

O teste F é significativo quando o F é maior que o tabelado, quando se rejeita a 

hipótese nula. O p-value é calculado para a hipótese nula das populações 

analisadas que obtiveram médias iguais, ou seja, é a menor escolha realizada para 

o nível de significância, de forma a rejeitar a hipótese nula. A comparação entre os 

grupos independentes de variáveis é medida a partir da regressão linear e dos 

testes ANOVA (Analysis of Variance) para avaliar as diferenças entre duas ou mais 

variáveis. O objetivo principal desta técnica estatística é verificar se existe uma 

diferença significativa entre as médias e se os fatores analisados exercem influência 

na variável de interesse do pesquisador (variável resposta). Para esse estudo, a 

técnica de regressão linear também verifica os erros a partir dos critérios de 

normalidade de distribuição, independência e igualdade de variância 

(homoscedasticidade). As análises estatísticas foram realizadas no software MiniTab 

17®. 

3.1.8 Análise de confiabilidade do questionário 
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O inventário de estilos de aprendizagem de Kolb, por ser um instrumento já 

validado na literatura e, inclusive comercializado, tem confiabilidade estabelecida.  

Já no questionário sobre o trabalho do administrador – desenvolvido por 

Oliveira (2010) – foi testada a confiabilidade por meio do Alfa de Cronbach tendo a 

parte da abordagem dos papéis obtido resultado de 0,89 que é considerado 

aceitável. No que se refere a parte da abordagem do processo, os valores 

apontaram um alfa de Cronbach de 0,85, que também é considerado aceitável. 

Não foi realizado teste de confiabilidade com a parte de desempenho 

organizacional pelo fato da mesma ser indicada somente pela análise do 

faturamento bruto da empresa nos últimos três anos. 

 

3.1.9 Preparação para as análises 

 

Hair et al. (2006) enfatizam a importância da preparação dos dados antes do 

início das análises multivariadas. Dessa forma, os dados do presente estudo foram 

previamente analisados, variável a variável.  

No que se refere ao trabalho do dirigente da pequena empresa, a escolha foi 

feita, conforme apresentado na seção anterior, pela comparação entre médias e 

então categorizados. 

Já na variável estilo de aprendizagem do dirigente, os dados foram subtraídos 

e inseridos nos gráficos componentes do instrumento (inventário de estilos de 

aprendizagem) e de lá então obteve-se as categorias. 

O desempenho organizacional foi inserido e tiradas as médias dos últimos 

três anos e comparadas uma a uma. 
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Esses dados foram organizados em uma planilha do Microsoft Excel, 

conforme apêndice D a fim de serem abertos nos softwares utilizados para o 

tratamento estatístico. 

A presente seção analisa, portanto, os dados referentes aos construtos e às 

respectivas variáveis: trabalho do dirigente; estilos de aprendizagem dos dirigentes e 

desempenho organizacional. 

 

3.2 Métodos de Pesquisa - 2ª Fase: Abordagem Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa depende fundamentalmente da observação de pessoas 

em interação e em seu próprio território (contexto) (KIRK; MILLER,1986). Os objetos 

de estudo não são reduzidos a simples variáveis, mas sim representados em sua 

totalidade correpondendo às práticas e interações reais do sujeito na vida cotidiana 

(FLICK, 2009). A pesquisa qualitativa trata dos significados que as pessoas atribuem 

às suas experiências do mundo social e à maneira como as pessoas compreendem 

esse mundo (POPE; MAYS, 2009). “A pesquisa qualitativa demonstra a variedade 

de perspectivas – do paciente, de seus familiares, dos profissionais – sobre o objeto, 

partindo dos significados sociais e subjetivos a ele relacionados” (FLICK, 2009, p. 

24). 

A pesquisa qualitativa é diferente da quantitativa devido a fatores como 

(CRESWELL, 2007; FLICK, 2009; POPE; MAYS, 2009):  

 Ocorrência em um cenário natural; 

 Utilização de métodos múltiplos interativos e humanísticos; 
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 Interpretativismo, que significa que o investigador filtra os dados através de 

uma lente pessoal situada em um momento sociopolítico e histórico 

específico; 

 Ênfase no ponto de vista dos sujeitos. 

Sendo assim, a abordagem da 2ª fase da presente pesquisa foi qualitativa, o 

que considerou um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. De acordo com Turato (2005), a 

pesquisa qualitativa não busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu 

significado individual ou coletivo para a vida das pessoas em um determinado 

contexto. Bogdan e Biklen13 (1994 apud TURATO, 2005) colocam que os 

pesquisadores qualitativos procuram entender o processo pelo qual as pessoas 

constroem significados e os descrevem. 

 

3.2.1 Caracterização da 2ª fase 

 

De acordo com Silva e Menezes (2000), esta pesquisa pode ser caracterizada 

quanto à natureza como pesquisa aplicada, pois visa gerar conhecimento para a 

aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva, pois visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento das 

relações entre as categorias estabelecidas na pesquisa.  

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de estudo de casos com 

observação estruturada e entrevista, cujas análises serão feitas por meio da 

                                            

13
 1. Bogdan, R. C., Biklen, S.K. Qualitative research for education: an introduction for theory and methods. 3th 

ed. Boston: Allyn and Bacon; 1998. 



111 
 

etnometodologia, o que envolve o estudo profundo e exaustivo do objeto de 

pesquisa de maneira que se permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

A escolha dos dirigentes A e B para a participação da segunda fase da 

pesquisa foi feita por conveniência, ou seja, iniciou-se convidando somente 

dirigentes da cidade de São Carlos (a fim de evitar custos com deslocamento e 

tempo). Uma vez que esses não aceitassem, iriam então ser convidados outros 

dirigentes, de outras cidades. Os dois dirigentes contatados da cidade de São Carlos 

aceitaram participar. 

Para maior esclarecimento encontra-se no apêndice B o protocolo de 

pesquisa dessa fase. 

 

3.2.2 Categorias da pesquisa 

 

Conforme já mencionado e de acordo com o objetivo proposto, as categorias da 

segunda fase da pesquisa são: 

 Aprendizagem do Dirigente: padrões de comportamento do aprendiz no 

processo de transferência da experiência (KOLB; BOYATZIZ, 1999).  

 Trabalho do dirigente: refere-se ao conjunto de atividades executadas pelo 

dirigente da pequena empresa na condução do negócio (FLÓREN, 2006). 

 

3.2.3 Questões da pesquisa 

 

Dentro do contexto das pequenas empresas, tal fase será norteada pelas 

seguintes questões: 

 O dirigente emprega métodos cotidianos e próprios de aprendizagem? 
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 O dirigente emprega métodos cotidianos e próprios de trabalho? 

 Qual o significado subjetivo atribuído pelo dirigente à aprendizagem? 

 Qual o significado subjetivo atribuído pelo dirigente ao trabalho? 

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

Uma das técnicas utilizadas nesta fase do estudo é a observação participativa. 

Na observação participativa os pesquisadores habilitam-se a observar as mudanças 

com o passar do tempo em vez de depender das observações iniciais, ou pelo 

menos realizadas durante um período de tempo limitado (BELL, 2008). 

O observador participativo consegue compartilhar a vida e as atividades de 

outras pessoas, aprender sua linguagem, interpretar seus significados e etc. (BELL, 

2008). Apesar das críticas que englobam – como em outras técnicas – questões de 

viés e o fato dos demais membros do contexto social saberem que o observador 

participante está “observando”, a observação participativa pode produzir dados 

valiosos. Ouvindo e experimentando, as impressões são formadas e as teorias 

consideradas, refletidas, desenvolvidas e modificadas. (MAY, 200114 apud BELL, 

2008). 

Durante a observação participativa, as impressões foram anotadas em um 

diário de campo. O diário de campo é um registro de atividade profissional podendo 

proporcionar informações valiosas sobre padrões e atividades de trabalho, desde 

que as pessoas que mantêm diários sejam claras a respeito do que está sendo 

solicitado que façam e por que (BELL, 2008). 

                                            

14
 MAY, T. Social Research: Issues, Methods and Process, 3rd edn. Buckingham: Open University Press. 
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Além da técnica da observação participativa, outra técnica de coleta de dados 

utilizada foi a entrevista qualitativa. Dentro dessa entrevista qualitativa, pode-se 

considerar, de acordo com Bell (2008), que a entrevista não deve ser estruturada, 

guiada ou focalizada. 

Uma das principais vantagens da entrevista é a sua adaptabilidade. Uma 

entrevista hábil pode acompanhar ideias, aprofundar respostas e investigar motivos 

e sentimentos, no entanto, as entrevistas consomem tempo (BELL, 2008). 

As entrevistas podem ser não estruturadas, ou seja, concentradas em torno de 

um tema. Conversar sobre um tema pode ser interessante e se realizado com 

habilidade, produz uma riqueza de dados valiosos, mas requer muita perícia para 

controlá-la e muito tempo para analisá-la. Vale lembrar também que uma entrevista 

vai além de uma conversa muito interessante, pois é necessário coletar algumas 

informações. Para isso, é possível que se crie alguns métodos (roteiro) para 

conseguir tais informações (BELL, 2008). 

A liberdade para os informantes falarem sobre o que é de importância 

fundamental para eles – e não para o entrevistador – é evidentemente crucial, mas, 

ir inserindo estruturas suficientes para garantir que todos os tópicos considerados 

cruciais para o estudo sejam cobertos, elimina alguns dos problemas das entrevistas 

não estruturadas. Assim, a entrevista guiada ou focalizada preenche esses 

requisitos (BELL, 2008). 

Na entrevista guiada ou focalizada, nenhum questionário ou checklist é usado, 

mas uma estrutura é estabelecida a partir da seleção de tópicos nos quais a 

entrevista será guiada. É permitido ao informante uma considerável margem de 

mobilidade, dentro da estrutura. Algumas perguntas são feitas, mas os informantes 

têm liberdade de falar sobre o assunto e opinar no seu ritmo. O entrevistado precisa 
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ter a habilidade de formular perguntas e, se necessário, aprofundar-se no momento 

certo, mas se o entrevistado move-se livremente de um tópico para outro a conversa 

pode fluir sem interrupções (BELL, 2008). 

Nas entrevistas individuais a gravação pode ser muito útil para verificar a 

formulação de qualquer declaração que você possa querer citar para permitir que 

você mantenha o contato visual com seu entrevistado. As gravações são 

particulamente úteis se a forma de análise dos dados for análise de conteúdo, entre 

outras, que precise ouvir várias vezes para identificar categorias, codificar, resumir e 

anotar comentários específicos que sejam de particular interesse sem 

necessariamente, ter de escrevê-los durante a entrevista (BELL, 2008). 

Sendo assim, neste trabalho os dirigentes de pequenas empresas foram 

entrevistados de maneira não estruturada, focalizada – ou seja – o entrevistado 

conhecia previamente os temas sobre os quais teve de tratar na entrevista e foi 

gravado o que eles disseram a respeito desses temas.  

 

3.2.5 Técnica de análise dos dados 

 

Para analisar os dados, foi utilizado, como mencionado anteriormente, o 

quadro de análise denominado etnometodologia com a técnica da análise da 

conversa ou, como vem sendo chamada mais recentemente pelos seus 

pesquisadores, dos estudos da fala-em-interação (SILVA; ANDRADE; OSTERMAN, 

2009). 

Para Silva, Andrade e Osterman (2009), a análise da conversa advém da 

etnometodologia (que é uma vertente da sociologia), a qual contesta os métodos 

tradicionais utilizados pela sociologia para investigar a organização da sociedade. 
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Uma das principais contribuições da etnometodologia reside no fato do pesquisador 

poder focar o olhar dos participantes para entender o que eles estão fazendo, sendo 

assim, as interações dos participantes e o modo como eles tratam as suas ações e 

as ações dos outros são o foco de análise dos etnometodólogos. 

Os etnometodólogos investigam como, nos eventos de fala-em-interação, as 

pessoas se organizam de forma a constituir essas identidades (e relações) de 

maneira que elas sejam relevantes socialmente em contextos situados. A Análise da 

Conversa (AC) pode ser entendida, então, como o aparato metodológico através do 

qual essa investigação etnometodológica é passível de ser realizada (SILVA; 

ANDRADE; OSTERNAM, 2009). 

Cabe aqui então, apresentar os principais conceitos norteadores da análise 

etnometodológica, empregados por meio da análise da conversa (GUESSER, 2003): 

a) Prática, realização: a preocupação central da etnometodologia é captar o 

raciocínio sociológico prático desenvolvido pelos atores no curso de suas 

atividades cotidianas, sejam essas ordinárias ou extraordinárias, partindo de 

um raciocínio profissional ou não. Considera que a prática social é constituída 

na prática do dia a dia pelos atores sociais em interação. 

b) Indicialidade: é levar em conta e compreender as redes de significações que 

são estabelecidas pelo uso da linguagem. Essa linguagem não é a culta, mas 

sim aquela comum utilizada pelos atores no cotidiano, sendo preciso 

entregar-se a todo um trabalho de interpretação para compreender como uma 

regra abstrata se adapta a uma situação particular. Para isso, são utilizadas 

expressões indiciais – que são aquelas que tiram sentido do próprio contexto. 

Fora do contexto essas expressões não querem dizer nada, são vazias de 

significado. 
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c) Reflexividade: é uma operação mental onde se correlacionam as 

experiências adquiridas, os conhecimentos, a capacidade criativa e 

adaptativa e a troca de intenções no processo interacional. A reflexividade 

designa as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro 

social (Coulon, 1995). Essa reflexividade de sinais produzida pelos atores é 

que dá origem às ações sociais, e é esse o produto social que deve ser 

analisado pelos sociólogos. 

d) Relatabilidade (Accountability): são as descrições que os atores fazem de 

seus próprios processos reflexivos, procurando sem cessar a constituição da 

realidade que produziram e experienciaram. Não é uma descrição pura e 

simplesmente da realidade enquanto pré-constituída, mas enquanto essa 

descrição está se realizando, fabricando o mundo, construindo-o. A 

relatabilidade é a propriedade que permite que os atores tornem o mundo 

visível a partir de suas ações (COULON, 1995). 

e) A noção de membro: é um ente que compartilha a construção social de 

determinado grupo. É considerado membro o indivíduo que domina a 

linguagem comum do grupo, que interage com os demais a partir de redes de 

significação estabelecidas nos processos interacionais e que compreende o 

mundo social em que está inserido sem grandes esforços racionais, mas 

apenas pela pertença natural de sua socialização (GUESSER, 2003). 

Tendo como base a explicação do sentido desses norteadores da análise 

etnometodológica e, partindo do pressuposto que na pesquisa construtivista – que 

foi a intenção dessa segunda fase do experimento – não se separa a coleta da 
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análise de dados15, apresenta-se abaixo um esquema de como foram – no dia a dia 

em campo – usados/aplicados os norteadores etnometodológicos pela 

pesquisadora. Na verdade, considera-se que, pesquisadora/dirigente em interação 

cada um utilizou – em determinados momentos – um tipo de norteador. 

 

 

Figura 14 - Aplicação dos norteadores etnometodológicos 
 

Também vale aqui apresentar a divisão feita por Coulon (1995, p. 26) dos 

tipos de análises etnometodológicas existentes, pois como a análise da conversação 

e da fala é uma técnica derivada da etnometodologia (MYERS, 2002 apud 

GUESSER, 2003), pode gerar certas dúvidas. Para Coulon (1995), depois de certo 

tempo... 

 

                                            

15
 No presente texto, especificamente na parte de métodos que trata a segunda fase do experimento, só foi 

apresentada de maneira separada a técnica de coleta da técnica de análise dos dados, para efeitos didáticos e 
de compreensão do leitor. Na prática, como sugere o construtivismo (SATO; SOUZA, 2001) e também a 
abordagem qualitativa de orientação fenomenológica, as duas fases ocorreram simultaneamente. 

Prática/Realização

Indicialidade
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Reflexividade
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Pesquisador Dirigente
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a etnometodologia começou a cindir-se em dois grupos. De um 
lado, se colocaram aqueles sociólogos que, embora adeptos das 
novas perspectivas propostas pela etnometodologia, mantinham 
seus vínculos com as preocupações mais tradicionais da 
sociologia, como os campos da educação, da justiça, das 
organizações, das administrações, da ciência. De outro lado, se 
colocaram os analistas de conversação, que tentam descobrir em 
nossas conversas as reconstruções contextuais que permitem lhes 
dar um sentido e dar-lhes continuidade (COULON, 1995, pag.26).  

 
Assim, a presente pesquisa acompanhou os etnometodólogos voltados para a 

sociologia, os quais investigam como, nos eventos de fala-em-interação, as pessoas 

se organizam de forma a constituir essas identidades (e relações) de maneira que 

elas sejam relevantes socialmente em contextos situados. A AC pode ser entendida, 

então, mais como um aparato metodológico através do qual essa investigação é 

passível de ser realizada do que a investigação em si. Já para os etnometodólogos 

voltados para a linguística, a AC e a etnometodologia se confundem, sendo, 

portanto, a análise etnometodológica a análise da conversa.  

Ressalta-se aqui, que a análise realizada no presente trabalho foi a do grupo 

dos “sociológos” da definição de Coulon (1995), onde estão aqueles que estudam as 

organizações, a administração. 
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4 POLO TÉCNICO DA PESQUISA 

O polo técnico é o que apresenta o caminho percorrido e a análise dos 

resultados da pesquisa, sendo assim, o polo técnico pode ser identificado neste 

trabalho a partir das subseções que abordam a análise e interpretação dos dados.  

O polo técnico guia os procedimentos de coleta de dados e sua transformação 

em informações pertinentes à problemática de pesquisa estando, portanto, 

diretamente ligadas às escolhas práticas feitas pelos pesquisadores para permitir o 

encontro com os fatos empíricos (THEÓPHILO; IUDÍCIBUS, 2005). 

A partir desta seção serão apresentados os dados empíricos coletados, bem 

como a análise dos mesmos e o resultado. 

 

4.1 Primeira fase: estudo quantitativo 

4.1.1 Características das empresas 

As empresas pesquisadas estão localizadas nas cidades de Araraquara, São 

Carlos, Sertaõzinho e Matão. Sendo que a maioria delas pertence aos CNAES 24, 

25 e 28. 

A grande maioria dessas empresas, inicialmente, surgiu com vistas a suprir 

demandas provenientes das grandes corporações instaladas no interior do estado 

de São Paulo, e assim foi se consolidando o setor de pequenas empresas metal 

mecânicas. 

 A empresa mais antiga dessas pesquisadas, e provavelmente a mais antiga 

de toda a região, possui 99 anos de existência. Trata-se de uma empresa situada na 

cidade de São Carlos que sobreviveu ao longo dos anos a fim de manter o emprego 
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dos funcionários. O dirigente principal já tem uma idade bem avançada e mencionou 

que a empresa funcionará até o centanário para então ser transformada em museu. 

O prédio onde se localiza a planta de produção já foi tombado pela prefeitura 

municipal da cidade. Dentro do conjunto de dados, no que se refere à longevidade 

das empresas, essa empresa foi considerada um outlier. 

 Já a empresa mais nova da amostra tem apenas 2 anos de funcionamento.A 

distribuição das longevidades das empresas da amostra podem ser verificadas no 

Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 - Idade das empresas 

 

 De acordo com o gráfico, 18% das empresas entrevistas têm até 10 anos; 

31% têm de 10 a 20 anos; 16% têm de 20 a 30 anos; outras 16% tem de 30 a 40; 

11% têm de 40 a 50 anos; 7% de 50 a 60 anos e 2% tem de 60 a 100 anos. A idade 

média das empresas participantes foi 27 anos. 

 O Gráfico 5 apresenta o aumento médio do faturamento de cada empresa 

estudada, de acordo com o faturamento dos anos de: 2011-2012; 2012-2013 e 

2013-2014. Houve uma empresa cujo faturamento apresentou um valor muito 
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distoante das demais, dessa forma essa empresa foi considerada como outlier e 

retirada do cálculo. Sendo assim, o faturamento médio das empresas investigadas 

foi em torno de 16,2 % nos três anos avaliados16. 

 

Gráfico 5 - Variação média do faturamento dos três anos avaliados. 
 

O setor das pequenas empresas tem como uma das principais características 

ser muito heterogêneo. Um dos fatores que contribuem para essa heterogeneidade 

é o número de funcionários, sendo que a variação, para pequena empresa, vai de 20 

a 499, conforme definição do Small Business Administration dos EUA. A distribuição 

das empresas investigadas segundo o número de funcionários foi conforme o 

Gráfico 6, sendo em torno de 118 funcionários a média das empresas da amostra. 

Os dados mostram que a maioria (56%) das empresas da amostra da 

pesquisa são pequenas, conforme o critério do Sebrae para número de funcionários 

e setor industrial. 

 

                                            

16
 O faturamento foi calculado pegando-se a média de faturamento de cada empresa nos três anos e 

comparando umas com as outras. 
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Gráfico 6 - Distribuição das empresas investigadas conforme o número de 
funcionários, segundo categorização do Sebrae, União Européia e SBA 

 

4.1.2 Perfil dos dirigentes estudados 

O perfil dos dirigentes-proprietários de pequenas empresas já era esperado, 

sendo a maioria deles do sexo masculino. De um total de 45 empresas havia oito 

dirigentes- proprietárias do sexo feminino, ou seja, 18%. O estado civil teve como a 

grande maioria os casados, representando 73%. Os demais se dividiram entre 

divorciados, solteiros e viúvos. A grande maioria (96%) se declarou da raça branca, 

tendo somente 4% se declarado da raça negra. 

 No que se refere à dedicação exclusiva ao negócio, a grande maioria dos 

proprietários, ou seja, 93% se dedicam exclusivamente ao negócio. 

 Quanto à experiência no ramo de trabalho, observou-se que 20 dirigentes 

(44%) tinham até 10 anos de experiência, enquanto que 25 (55%) apresentavam 

mais de dez anos de experiência no ramo.  

4.1.3 Abordagens de trabalho dos dirigentes estudados 

 Com relação às abordagens do trabalho do administrador estudadas na 

revisão bibliográfica (processo e papéis) os dirigentes foram classificados conforme 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Distribuição dos dirigentes conforme abordagens de trabalho 
 

De acordo com os dados do gráfico 7, 53% dos dirigentes que responderam a 

pesquisa têm um desempenho do trabalho baseada na abordagem dos papéis de 

Mintzberg, enquanto que 38% declararam que seu trabalho pode ser descrito pela 

abordagem do processo de Fayol; e 9% em ambas as abordagens. Em valores 

numéricos isso pode ser verificado na tabela 2. 

 

Classificação 
Quantidade 
empresas 

% 

Processo 17 38% 

Informacionais 10 22% 

Interpessoais 7 16% 

Decisionais 6 13% 

Decisionais/Processo 4 9% 

Interpessoais/Informacionais 1 2% 

Total 45 100% 

Tabela 2 - Distribuição dos dirigentes conforme desemenho do trabalho 

 

Tanto pelo gráfico 7 quanto pela tabela 2 percebe-se que 60% dos dirigentes 

da amostra têm seu trabalho descrito pela abordagem do processo e pela 

abordagem dos papéis, especificamente pelos papéis informacionais. Essa 

informação confirma dois pontos da teoria existente sobre o trabalho do dirigente 

das pequenas empresas: a) primeiro que o trabalho do dirigente da pequena 
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empresa pode ser perfeitamente descrito com as abordagens do trabalho do 

administrador das corporações; e b) segundo que essas abordagens, conforme já 

colocado por Mintzberg (2010) podem ser consideradas mais complementares do 

que excludentes, uma vez que um mesmo dirigente pode se valer de mais de uma 

abordagem no seu dia a dia de trabalho. 

O que vale considerar é que no caso da abordagem dos papéis para os 

dirigentes das pequenas empresas, o papel informacional realmente se sobressai 

frente aos demais, o que significa que esses dirigentes realizam mais atividades de 

buscar e disseminar informações do que os executivos de grandes empresas. 

Uma possível justificativa para isso é que nas grandes empresas as tarefas 

de buscar informações e/ou distribuí-las geralmente são feitas por sistemas 

complexos de gestão do conhecimento. Os executivos não precisam ir buscá-la pois 

as mesmas chegam prontas em suas mãos em formato de relatório. Nas pequenas 

é o dirigente quem busca essas informações, uma a uma, pessoalmente. 

4.1.4 Estilos de aprendizagem dos dirigentes estudados 

Verificou-se também como os proprietários-dirigentes estão categorizados em 

relação ao estilo de aprendizagem, os quais, conforme revisão da literatura, podem 

ser: divergente, convergente, assimilador ou acomodador. 

Dessa forma, a categorização foi feita conforme os percentuais expressos no 

Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Distribuição dos dirigentes conforme estilos de aprendizagem 
 

Em termos numéricos eles encontram-se categorizados conforme Tabela 3 - 

Distribuição numérica dos dirigentes conforme estilos de aprendizagem. 

 

Classificação 
Quantidade 
empresas 

% 

Assimilador 15 33% 

Divergente 14 31% 

Acomodador 9 20% 

Divergente/Assimilador 3 7% 

Acomodador/Divergente 2 4% 

Convergente 2 4% 

Total 45 100% 

Tabela 3 - Distribuição numérica dos dirigentes conforme estilos de aprendizagem 

 

Verifica-se que os dois estilos de aprendizagem predominantes entre os 

dirigentes proprietários são o assimilador e o divergente, sendo que o estilo 

assimilador envolve as habilidades da observação reflexiva e conceitualização 

abstrata e que o divergente envolve as habilidades da observação reflexiva e 

experiência concreta pode-se dizer que a habilidade predominante na aprendizagem 

dos dirigentes da amostra é a observação reflexiva. 
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A observação reflexiva indica um movimento voltado para o interior, de reflexão 

sendo caracterizada por atitudes, sobretudo, de pesquisa sobre a realidade, como: 

identificação de elementos; construção de associações; agrupamentos entre os fatos 

perceptíveis da experiência; determinação de características, dificuldades e 

possibilidades de escolhas; e partilha de opiniões sobre um determinado assunto 

(PIMENTEL, 2007). 

Quando se trata do dirigente da pequena empresa, o esperado é que seu estilo 

de aprendizagem reflita mais a experimentação ativa, uma vez que essa nos indica 

mais o “fazer”. A experimentação ativa é como a repercussão das aprendizagens em 

experiências inéditas, num movimento voltado para o externo, de ação. Caracteriza-

se por aplicação prática dos conhecimentos e processos de pensamento tornados 

refletidos, explicados e generalizados. A ação está centrada em relações 

interpessoais, com destaque à colaboração e ao trabalho em equipe (PIMENTEL, 

2007). 

Pela leitura e compreensão do significado dessa habilidade, nota-se que ela 

está mais voltada para relacionamento interpessoal que é justamente o que, de 

acordo com a abordagem de trabalho, o dirigente realiza menos. 

 

4.1.5 Teste realizado para a hipótese 1 (H1) 

Sendo H1: O estilo de aprendizagem do dirigente influencia o trabalho do 

dirigente e, por sua vez, o desempenho organizacional; e H1o: O estilo de 

aprendizagem do dirigente não influencia o trabalho do dirigente e, por sua vez, não 
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influencia o desempenho organizacional; aplica-se o teste exato de Fischer cujos 

resultados estão na tabela 15, para a qual o valor do R2foi igual a 21,4%17. 

Variável Coef β 
Erro 
Padrão 

p-value 

Intercepto -0,641 0,278 0,027 

Trabalho dirigente 
   

Decisionais/Processo -0,371 0,398 0,358 

Informacionais -0,088 0,353 0,804 

Interpessoais -0,114 0,385 0,769 

Interpessoais/Informacionais -0,044 0,657 0,947 

Processo -0,076 0,314 0,811 

Estilos aprendizagem 
   

Acomodador/Divergente 0,065 0,491 0,896 

Assimilador -0,063 0,279 0,822 

Convergente -0,519 0,47 0,277 

Divergente -0,046 0,27 0,865 

Divergente/Assimilador 0,755 0,396 0,065 

Tabela 4 - Teste F 

 

Dessa forma, somente o intercepto do modelo se mostrou significativo, portanto 

não há indícios das covariáveis de interesse - trabalho do dirigente e estilos de 

aprendizagem - estarem associadas à variável resposta ‘desempenho 

organizacional’, portanto rejeita-se H1 e não se rejeita H1o. 

A fim de verificar as hipóteses novamente e extrapolar as opções de testes para 

tal hipótese, realizou-se, após o modelo de regressão linear, um modelo de 

regressão logística. O modelo de regressão logística, no entanto, só pode ser 

utilizado quando todas as variáveis a serem testadas forem categóricas. Dessa 

                                            

17
 *R-Quadrado é uma medida do grau do grau de proximidade entre os valores estimados e observados da 

variável dependente dentro da amostra utilizada para estimar a regressão, sendo portanto, uma medida do 

sucesso da estimativa. Pode ser interpretado como o percentual da variância da variável dependente que é 

explicada pelas variáveis independentes. 
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maneira, foi feita então uma categorização18 da variável numérica ‘desempenho 

organizacional’. 

O modelo de regressão logística é semelhante ao modelo de regressão linear, 

com a diferença que não há necessidade de supor normalidade dos resíduos da 

variável resposta e é utilizado quando se tem uma variável resposta binária, para 

este estudo iremos considerar 0 se a variação média do faturamento de cada 

empresa for menor que a média geral de faturamento (calculada sem o outlier) e 1 

se a variação média do faturamento de cada empresa for maior que a média geral 

de faturamento. Também é uma técnica que se enquadra na classe de métodos 

estatísticos multivariados de dependência, pois relacionam um conjunto de variáveis 

independentes com uma variável dependente categórica (Sharma, 1996; Hair et al., 

1998; Morgan; Griego, 1998). 

Assim, pela análise geral, existem 16 empresas (36%) com faturamento superior 

à média geral 16,2% e 29 empresas com faturamento inferior (64%). Analisando-se 

isso conforme as variáveis “trabalho do dirigente” e “estilos de aprendizagem", tem-

se as Tabela 5 e 6. 

As tabelas 5 e 6 indicam a transformação das variáveis numéricas em 

categóricas. Na regressão logística não tem como usar variável numérica, sendo 

assim, transformou-se em categórica pela comparação das médias de cada número 

com a média do conjunto de dados. O que era maior considerou-se bom e o que era 

menor considerou-se ruim (categórica). 

 

                                            

18
 A categorização da variável numérica desempenho organizacional foi feita da seguinte maneira: tirou-se a 

média do conjunto total de dados (percentual de faturamento nos últimos três anos) e essa foi comparada com 
a média individual (do percentual de faturamento nos últimos três anos). Quando a média da empresa 
individual foi maior que a média geral, a mesma foi considerada como “acima” e quando foi menor que a 
média geral a mesma foi considerada “abaixo”. 
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Trabalho Dirigente 
Quantidade empresas % 

< Média >Média < Média 
> 

Média 

Processo 9 8 53% 47% 

Informacionais 7 3 70% 30% 

Interpessoais 5 2 71% 29% 

Decisionais 4 2 67% 33% 

Decisionais/Processo 3 1 75% 25% 

Interpessoais/Informacionais 1 0 100% 0% 

Total 29 16 64% 36% 

Tabela 5 – Distribuição do trabalho do dirigente conforme faturamento 

Estilos Aprendizagem 
Quantidade empresas % 

< Média 
> 

Média < Média 
> 

Média 

Assimilador 9 6 60% 40% 

Divergente 10 4 71% 29% 

Acomodador 6 3 67% 33% 

Divergente/Assimilador 1 2 33% 67% 

Acomodador/Divergente 1 1 50% 50% 

Convergente 2 0 100% 0% 

Total 29 16 64% 36% 

     Tabela 6 - Distribuição dos estilos de aprendizagem conforme faturamento 

Testando os valores de p-value das covariáveis conforme Tabela 7, conclui-se 

que não há indícios das covariáveis de interesse estarem associadas à variável 

resposta “desempenho organizacional”, portanto, rejeita-se H1 e não rejeita-se H1o, 

conforme o modelo de regressão logística. 

 

Variável p-value 

Trabalho dirigente 0,766 

Estilos aprendizagem 0,893 

Tabela 7 - Comparação do p-value 

4.1.6 Testes realizados para as hipótese 2 (H2) e hipótese 3 (H3) 
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Enuncia-se H2 como: O estilo de aprendizagem do dirigente influencia o 

desempenho organizacional da pequena empresa; e H2o como: o estilo de 

aprendizagem do dirigente não influencia o desempenho organizacional da pequena 

empresa. Nota-se que nesta etapa foi verificado se o estilo de aprendizagem – 

individualmente – influencia o desempenho organizacional.  

Para fazer essa verificação realizou-se o teste ANOVA. Essa técnica pôde ser 

utilizada porque faz a análise de variância com variáveis categóricas e numéricas. 

Trata-se de uma técnica estatística para comparação de 2 ou mais tratamentos (ou 

quebras). O objetivo principal dessa técnica é verificar se existe uma diferença 

significativa entre as médias e se os fatores analisados exercem influência na 

variável de interesse do pesquisador (variável resposta). Para se aplicar ANOVA, os 

dados precisam ser homogêneos. Como neste caso os dados não eram, houve a 

necessidade de transformação LN19 para homogeneizar os resíduos 

(heterocedasticidade) e obteve-se então como resultado do teste ANOVA os valores 

da Tabela 8. 

. 

 

Variável GL SQ QM F Valor p 

Estilos aprendizagem 5 2,7 0,5 1,84 0,128 

Tabela 8 - Resultados da ANOVA para os estilos de aprendizagem 
 

Assim, não rejeita-se a hipótese nula quando as médias das classes são iguais e 

não rejeita-se a hipótese alternativa quando pelo menos uma das médias é 

diferente, ou seja, quando p-value > 5%; não há indícios das médias serem 

                                            

19
 Transformação logarítmica. 
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diferentes e por isso não tem significado estatístico. Para a análise, assumiu-se que 

as variâncias dos grupos eram iguais. 

De acordo com a tabela acima, p-value = 0,128 ou seja, maior que 5%. Desta 

forma, não rejeita-se a H2o pois as médias das classes são iguais e entende-se que 

a variável estilo de aprendizagem não influencia o desempenho organizacional.  

O mesmo se aplica para a variável trabalho do dirigente quando se coloca H3 

como: o trabalho do dirigente influencia o desempenhoo organizacional; H3o: o 

trabalho do dirigente não influencia o desempenho organizacional. Aplicando o 

mesmo teste (ANOVA), tem-se os resultados pela Tabela 9 

 

Variável GL SQ QM F Valor p 

Trabalho do dirigente 5 1,1 0,2 0,65 0,661 

Tabela 9 - Resultados do teste ANOVA para o trablalho do dirigente 
 

Para esse cálculo também houve a necessidade de transformação LN para 

homogeneizar os dados. Dessa maneira, obteve-se então que p value é 0,661, ou 

seja, maior que 5%. Portanto, rejeita-se H3 e não rejeita-se H3o, assumindo então 

que o trabalho do dirigente, por meio de suas abordagens, não influencia o 

desempenho organizacional. 

 

4.1.7 Teste realizado para a hipótese 4 (H4) 

 

Por último, testou-se individualmente associação entre a variável estilo de 

aprendizagem e trabalho do dirigente. Para essa verificação realizou-se o teste 

exato de Fischer. O teste exato de Fisher será utilizado para verificar se há 



132 
 

associação entre a covariável ‘estilo de aprendizagem’ com a variável resposta 

‘trabalho do dirigente’. Os dados estavam organizados da seguinte maneira: 

 

 

Tabela 10 - Matriz de dados do trabalho x estilos de aprendizagem 
 
 Observando-se a Tabela 10 percebe-se claramente o porquê da opção pelo 

teste exato de Fischer e não pelo Qui-quadrado, afinal, nota-se que os dados são 

insuficientes. Para se aplicar o qui-quadrado, cada casela da tabela acima deveria 

ter mais de 5 ocorrências, o que não ocorreu. Aplicando-se o teste exato de Fischer 

tem-se então: 

 

Pr < ou = P     0.1983 

 

Dessa forma, verificou-se novamente que p-value é maior que 5%, portanto, 

não há evidências de associação entre as variáveis “estilo de aprendizagem” e 

“trabalho do dirigente”, rejeitando-se H4 e não rejeitando-se H4o. O software 

utilizado para este teste foi o SAS 9.2, enquanto que para todos os outros foi 

utilizado o Minitab 17. 

 

4.2 Segunda fase: estudo qualitativo 

 

Acomodador/Divergente Acomodador Assimilador Convergente Divergente/assimilador Divergente Total

Decisionais/Processo 0 2 0 0 0 2 4

Decisionais 0 3 1 0 2 0 6

Informacionais 1 1 4 0 0 4 10

Interpessoais/Informacionais 0 0 1 0 0 0 1

Interpessoais 1 0 4 0 0 2 7

Processo 0 3 5 2 1 6 17

Total 2 9 15 2 3 14 45
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Como já conhecido do método observação participante, uma das razões da 

observação participante é a familiarização do pesquisador com o objeto de estudo, 

dessa forma, a convivência de um mês nas empresas A e B fez com que a 

pesquisadora se adaptasse e se integrasse à rotina, não só do dirigente, como 

também dos funcionários tornando sua presença algo mais natural e corriqueiro. 

Nos primeiros dias em campo, como já esperado e constatado por 

experiências anteriores de pesquisas etnográficas, o clima é um tanto tenso e não 

familiar. A pesquisadora ainda estava se adaptando ao objeto de estudo, bem como 

aos demais atores do contexto, e estes se adaptando à presença da pesquisadora. 

Segundo Sato e Souza (2001) esse é um ponto de vista dos pesquisadores, pois 

para as pessoas do contexto estudado, elas também são como pesquisadores à 

medida que querem saber o que o pesquisador faz lá, por que está lá, qual o 

interesse nessas pessoas etc. 

A barreira dos primeiros dias em campo (clima tenso e não familiar) foi se 

rompendo pouco a pouco no decorrer do trabalho, e isso foi percebido, 

principalmente, pela maneira de falar do objeto de estudo e das demais pessoas do 

contexto. 

Nos primeiros dias foram usadas expressões como: “Você gostaria de 

almoçar conosco?”; “O dirigente me pediu para chamar você para almoçar. Nós 

sempre vamos às 11:30, quer ir com a gente?” “Aceita um café?”; “Está tudo bem? 

Se precisar de algo, me avise”. Depois de algum tempo de convivência, as 

expressões mudaram para: “Vamos?”; “Estamos indo!”; “Não vai comer hoje, não?”; 

“A Maria já fez o café...”; “Tá dando certo sua pesquisa?”. Por isso o trabalho de 

campo etnográfico é caracterizado como extensivo, pois os acontecimentos e 
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também os significados e interpretações só virão com o tempo (SATO; SOUZA, 

2001). 

Outro ponto importante a ser destacado, é que a convivência com os 

funcionários da empresa e a familiarização, fez com que os funcionários se 

sentissem confortáveis para fazerem confidências para a pesquisadora. Essas 

confidências, muitas vezes, foram ricas em informações para as conclusões da 

pesquisa. Um exemplo foi uma conversa que a pesquisadora teve com as 

funcionárias logo após o almoço, no período de “descanso”:  

Funcionária: “é duro comprar roupa pra vim trabalhar...a gente ia ter uniforme e ia ficar 

bem legal. O Beto chegou até a desenhar, mas o Sérgio não aprovou.” 

Pesquisadora: “O Sérgio não gostou do modelo?” 

Funcionária: “Não, não foi isso. É que ele cuida do financeiro e como o uniforme ia ficar 

bem chique, acho que ficou meio caro, aí ele não aprovou.” 

Pesquisadora: “Ah que legal, parece que as funções são bem divididinhas entre eles 

né? Tipo, o Beto desenhou e tal, mas se o Sérgio não aprovar...” 

Funcionária: “Sim, sim. São super bem divididas. Um não se mete no que é do outro. 

Como é o Sérgio que cuida do financeiro, se ele não aprovar é porque não dá pra fazer. 

O Beto nem discute”. 

Essa conversa permite confirmar, o que já havia sido constatado pela 

pesquisadora, sobre a clareza na divisão das atividades administrativas dentro da 

empresa. 

Abaixo segue outro exemplo que permitiu à pesquisadora confirmar uma 

constatação anterior: grande autonomia das funcionárias em realizarem seus 

trabalhos e adaptarem o ambiente às suas necessidades. 

Pesquisadora: Nossa, a sala que a gente fica é sempre quietinha daquele jeito? Tipo, 

só se escuta o sonzinho do seu rádio, não tem conversa? 

Funcionária: Que nada...a gente conversa sim. É que acho que esses dias não estamos 

muito inspiradas. Mas antes era pior. Antes o Flávio não sentava lá...aí como só tem 
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mulher, a gente falava o dia todo. Mas agora demos uma melhorada. Agora a gente 

conversa mais do serviço... 

Pesquisadora: Um monte de mulher trabalhando junto é sempre cheio de papo né? 

Funcionária: Se é...e como a gente trabalha há muitos anos juntas a gente sabe tudo 

uma da vida da outra. Já acostumei com tudo...defeitos, qualidades, tudo. São muitos 

anos... 

Entendendo-se que as “expressões” das pessoas no seu dia a dia são 

contextualmente referidas (SATO; SOUZA, 2001), a convivência nas empresas A e 

B teve então uma verdadeira contribuição para a interpretação dos fatos e falas da 

entrevista final (conversa) com o dirigente. Isso significa que os dirigentes não 

precisaram ficar fazendo gerenciamento de impressões20 (PASSUELO; 

OSTERMAN, 2007) em relação a pesquisadora, ainda que se percebeu que isso foi 

feito no início da entrevista, devido a uma certa inibição pela presença do gravador. 

Esta pesquisa busca seguir uma orientação construtivista de pesquisa 

etnográfica a qual se posiciona claramente em favor da não dicotomização entre as 

etapas de coleta e análise de “dados”, configurando-se o “estar no campo” como um 

constante diálogo entre a natureza do objeto, as hipóteses de trabalho e o que o 

campo “fala” (SATO;SOUZA, 2001). Dessa forma, juntamente com a familiarização 

do pesquisador com o dirigente (objeto de estudo) e vice-versa, houve a 

comparação inevitável e análise etnomedotológica do que estava sendo observado 

pelo pesquisador e o que o dirigente havia respondido no questionário da parte 

quantitativa.  

 Também vale considerar aqui a afirmação de que as “pessoas constroem o 

mundo social, tanto através de suas interpretações sobre ele e através de ações 

                                            

20
 Artifícios que as pessoas utilizam para transmitir as imagens pessoais que julgam ser adequadas (PASSUELO; 

OSTERMAN, 2007). 
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baseadas nessas interpretações” (HAMMERSLEY, 1992, p. 43 apud SATO; SOUZA, 

2001), sendo assim, nesta parte da pesquisa (parte qualitativa), o substantivo “dado” 

é melhor substituído por “fato” pois esse representa “coisa ou ação feita; caso, 

acontecimento”, sendo que dado remete a algo que se “dá” e que se “apresenta à 

consciência como imediato, não construído o não elaborado” (FERREIRA, 1986 

apud SATO;SOUZA, 2001). 

No que se refere às entrevistas foi providenciado então um roteiro inicial 

(onde não se colocou termo algum vindo da literatura e se evitou esses termos no 

decorrer da conversa), um gravador e duas pessoas em interação (dirigente e 

pesquisadora).  

Essas duas pessoas em fala, em interação – entrevista – fizeram com que o 

modelo da conversa fosse considerado como não natural e pautado em turnos pré-

estabelecidos (um fala e aguarda a fala do outro). Dessa maneira, foi-se então 

construindo um “esquema social de conversa” no qual a fala do dirigente era 

imediatamente interpretada pela pesquisadora que direcionava a conversa 

(devolvendo o turno) para que ele expusesse o seu raciocínio prático a respeito dos 

temas de interesse. 

 Além dessa primeira interpretação e análise (efetuada em loco) uma nova 

interpretação exaustiva e profunda foi feita pela pesquisadora ao escutar por 

diversas vezes a gravação da conversa, anotar trechos (transcrever), anotar 

impressões, refletir e então se chegar a um esquema do raciocínio prático e social 

do dirigente a respeito dos temas21. 

                                            

21
 Tendo em mente que o tema principal da pesquisa é o trabalho do dirigente da pequena empresa, o foco foi 

nesse ponto. No entanto, o tema estilo de aprendizagem também foi abordado como suplementar a análise. Já 
o tema desempenho organizacional não foi abordado porque na pesquisa quantitativa (pelo faturamento bruto 
dos últimos três anos) as empresas estão todas com desempenho muito próximos (conforme gráfico 5) e, pelo 
fato, de se entender que como as empresas estão “vivas” elas tem um bom desempenho. A intenção não era 
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As entrevistas foram realizadas alguns dias depois do encerramento da 

observação estruturada, a saber, na primeira semana de setembro de 2015. Cada 

dirigente foi entrevistado pela pesquisadora na própria empresa (para que não 

fossem retirados do seu ambiente natural de trabalho), sendo que as entrevistas não 

tiveram tempo estipulado para ocorrer. 

Ainda que o tempo tenha sido livre, cada uma delas durou cerca de 30 

minutos. Conforme planejado anteriormente, a pesquisadora se preparou durante 

uma semana antes de ir para a entrevista final – fato denominado por ela própria de 

“limpeza conceitual”. Essa preparação visou, principalmente, se desarmar dos 

termos técnicos e teóricos (que para pesquisadora já são familiares e usados desde 

o mestrado) e se adequar a termos usados no dia a dia pelos dirigentes (e que 

foram captados pela pesquisadora na observação estruturada) a fim de que o 

conhecimento do “senso comum” – coração da pesquisa etnometodologica social – 

não sofresse interferências das teorias acadêmicas e intimidasse os dirigentes 

fazendo com que eles alterassem o discurso (para uma forma mais “acadêmica” e 

“correta”) e deixassem de apresentar de maneira real seus raciocínios sociológicos 

práticos, bem como suas operações mentais naturais sem interferências. 

Um exemplo da comparação de termos está estruturado conforme o Quadro 

11. A coluna de “termo do senso comum” é a coluna dos termos captados na 

observação estruturada e que foram utilizados na entrevista final, no lugar dos 

termos que estão na coluna “termo teórico”. 

O objetivo principal de cada entrevista, conforme já apresentado nos métodos, 

é captar a maneira como cada dirigente descreve/entende/externaliza a sua maneira 

                                                                                                                                        

esmiuçar e se aprofundar no assunto, mas sim compreender como é o trabalho do dirigente de uma pequena 
empresa que existe há muitos anos no mercado e não “morreu”. Os termos “viva” e “morta” utilizados aqui são 
derivados da literatura sobre mortalidade das pequenas empresas. 
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de trabalhar na gestão da empresa (abordagem de trabalho) por meio de um 

discurso de senso comum e não por meio de teorias que já foram validadas na 

academia. A intenção foi captar como eles conceituam o que na academia se chama 

de “trabalho do dirigente da pequena empresa” e “estilos de aprendizagem”. 

 

Termo do senso comum Termo teórico 

Meu cotidiano/Minha rotina Trabalho do dirigente 

Meu jeito de trabalhar Abordagem de trabalho 

Eu faço um monte de coisas junto Brevidade das atividades 

Eu aprendo  Cognição 

A forma como resolvo problemas... Estilo de aprendizagem 

Eu estudo, aprendo e resolvo Estratégia de aprendizagem 

Quadro 11 - Diferenciação de termos 

Além de se obter essa compreensão a respeito do tema “trabalho do dirigente”- 

que é chamada pela etnometodologia de compreensão do raciocínio 

prático/operação mental22 (COULON, 1995) – também foi um objetivo secundário 

entender como os dirigentes descrevem suas maneiras de aprender (estilos de 

aprendizagem) e verificar se está ou não de acordo com o que diz a teoria. 

Dessa forma, o pano de fundo (norteador) da entrevista foi basicamente 

questões como as seguintes: O que você faz na sua rotina todos os dias? Como 

você denomina isso que você faz todos os dias, esse conjunto de atividades? Se 

você pudesse dar um rótulo ao seu dia a dia na empresa, a essas atividades que 

você faz aqui, qual seria o nome? 

                                            

22
 A operação mental é por onde os atores sociais correlacionam o cabedal de experiências adquiridas, os 

conhecimentos, a capacidade criativa e adaptativa e as trocas de interações do processo interacional 
(GUESSER, 2003). É um meio pelo qual os atores sociais entendem e fazem aconter e externalizar no seu 
mundo (COULON, 1995). 



139 
 

 

4.2.1 Estudo sobre o caso A 

 

O dirigente A é do sexo masculino, católico, tem 62 anos e vive na cidade de 

São Carlos. Ele é casado e tem dois filhos que dividem com ele a gestão da 

empresa. A intenção do dirigente A é ir passando todas as responsabilidades para 

os filhos a fim de ir preparando os herdeiros para tocar a empresa na sua ausência, 

no entanto, não tem planos de parar de trabalhar. 

O dirigente A concluiu até a quarta série e fez o ensino médio no supletivo, 

mas, não buscou o seu certificado e não iniciou nível superior. Antes da abertura da 

empresa o dirigente A trabalhou na lavoura em uma pequena cidade vizinha a São 

Carlos e também como torneiro em uma indústria de fabricação de peças para 

automóveis. Foi da experiência nessa indústria de peças para automóveis que 

nasceu o interesse do dirigente pelo setor mecânico. Estimulado pelos donos da 

empresa, o dirigente A foi cursar o técnico de desenho industrial no SENAI onde 

adquiriu mais experiência no desenho de projetos de peças e máquinas. 

Após algum tempo, no ano de 1997, o dirigente A resolveu empreender e 

abriu a sua própria empresa com sede nessa cidade vizinha a São Carlos. Depois 

de alguns anos a sede da empresa foi transferida para a cidade de São Carlos pela 

facilidade de encontrar mão de obra qualificada e visibilidade. 

O dirigente não tem experiência empreendedora em outros ramos de negócio 

e atualmente se dedica somente à empresa A (é ele quem detém toda a capacidade 

técnica das máquinas fabricadas pela empresa), que não possui filial e contava, no 

momento da pesquisa, com cerca de 60 colaboradores. 
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4.2.1.1 Comparação entre o respondido e o observado 

 

Durante os trinta dias que a pesquisadora passou na empresa A, algumas 

constatações diferentes do que havia sido respondido pelo dirigente A na parte 

quantitativa da pesquisa foram anotadas. 

 

Quadro 12 - Comparativo entre respondido pelo dirigente e observado pela 
pesquisadora -empresa A 
 

No quadro 12 se apresenta a parte do questionário sobre o trabalho do 

dirigente cujas respostas foram diferentes das observações da pesquisadora provida 

com os fatos da observação participante. Na parte quantitativa o dirigente declarou 

se identificar com abordagem dos papéis, especificamente com o papel interpessoal. 

Essas comparações estão apresentadas no Quadro 12. Já os fatos 

representativos da conclusão da pesquisadora e os fatores etnometodológicos que 

embasaram tais conclusões estão apresentados no Quadro 13. 

 

Comparativo de respostas sobre o trabalho do dirigente 

 EMPRESA A 

Legenda: 1) Muito raramente 2) Raramente 3) Não realiza 4) Frequentemente 5) Muito frequentemente  

Azul: Resposta do dirigente 

Vermelho: Observação da pesquisadora 

10 
...identifica e coleta informações relevantes para a empresa; 

1 2 3 4 5 Fato 1 

20 
...procura por inovações que possam se tornar projetos da empresa; 

1 2 3 4 5 Fato 1 

21 
...conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança de produto ou 

serviço; 1 2 3 4 5 Fato 1 

22 
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de situações cotidianas; 

 1 2 3 4 5 Fato 2 

23 
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de situações inesperadas; 

1 2 3 4 5 Fato 2 

30 
...negocia a comercialização de produtos, serviços ou acordos com outras 

empresas; 1 2 3 4 5 Fato 3 
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Apresentação dos fatos e identificação dos aspectos etnometodológicos 

Fato Argumento Aspectos etnometodológico 

1 Por diversas vezes durante um dia de 

trabalho o dirigente pesquisa na internet 

e/ou livros/apostilas e afins, dados 

relevantes para a empresa. Seja para o 

negócio como um todo ou seja para 

melhorar algum projeto específico que já 

está colocado em marcha. Na sala do 

dirigente também tem uma televisão que 

só é ligada quando passa, em algum canal 

de televisão, alguma reportagem 

interessante e relevante para a empresa. 

No período em que a pesquisadora ficou 

em campo, foram assistidas reportagens 

sobre água. 

Indicialidade e noção de membro. 

Aqui nesse fato, nem se pode mencionar que é 

a naturalidade com que a tarefa ocorre que não 

permite que o dirigente perceba. Afinal, ela é 

uma tarefa menos natural que as outras. Para 

realizá-la, o dirigente precisa estar na sua 

mesa, sentado, concentrado e distante das 

outras coisas que estão ocorrendo na empresa. 

Uma possível justificativa para o fato de ele ter 

respondido no questionário que quase não 

realiza e realizá-la praticamente todos os dias 

durante longos períodos de tempo, é o fato de 

ele realizar essa tarefa de maneira muito 

simples. 

O dirigente A é praticamente um autodidata e 

desde muito jovem trabalha projetando 

máquinas. Para ele, essa é uma atividade 

simples e corriqueira, dentro da vida de 

estudos e pesquisas que ele sempre levou. 

Sendo assim, a maneira como a questão ficou 

expressa no questionário (de maneira muito 

formalizada e clara) pode ter feito o dirigente 

imaginar que o que ele realiza não é bem o que 

lá estava expresso. No entanto é e isso só pode 

ser constatado em campo pela pesquisadora 

por conta da indicialidade e noção de 

membro. 

2 Durante o período em que a pesquisadora 

ficou na empresa, pode-se observar que a 

maioria dos conflitos, sejam eles 

cotidianos ou esporádicos, terminam por 

ser resolvido pelo dirigente A. A entrada 

dos dois filhos na gestão da empresa faz 

com que muitas vezes ocorram conflitos 

de gerenciamento advindos de questões 

ainda não definidas/ou que serão definidas 

com o tempo, da sucessão. Nota-se que, 

apesar da participação dos filhos já ser 

bem representativa, a experiência do 

negócio vem do pai, que é quem termina 

por dar o parecer final. 

Indicialidade e noção de membro. 

 

O dirigente provavelmente não respondeu q 

realiza porque, como ele está passando as 

responsabilidades para os filhos, essa é uma 

função que, ainda que ele realize, não está no 

roll de atividades que ele deveria realizar. 

Sendo assim, quando ele realiza, é como se 

tivesse feito isso de passagem. É como se 

implícito estivesse algo como: “vou fazer isso 

rapidinho, só agora, porque isso já é dos 

meninos. Mas vou resolver pra ir mais rápido.” 

E assim, essas atividades vão ocupando certo 
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3 Principalmente no que se refere a questões 

com fornecedores, observou-se que na 

dúvida dos responsáveis, o dirigente A é 

quem acaba, informalmente, alocando o 

recurso da melhor maneira no fornecedor 

que ele mais julga pertinente. Isso foi 

observado principalmente quando o 

dirigente A é questionado: Mas não pode 

comprar de outro? E como resposta: 

Melhor cotar com Fulano primeiro e, 

chegando a tal valor, melhor ficar com ele. 

tempo na rotina do dirigente. E esse é outro 

fato que a pesquisadora consegue captar por 

aspectos etnomedológicos como a 

indicialidade e a noção de membro. 

 

 

 

Quadro 13 - Fatos de justificativas empresa A 
 

Nas questões 10, 20 e 21 que se referem a “identificar e coletar informações 

relevantes para a empresa”, “procurar por inovações que possam se tornar projetos 

para a empresa” e “conduzir a implantação de projetos de melhoria ou mudança de 

produto ou serviço” são tarefas menos naturais que as outras. Para realizá-las, o 

dirigente precisa estar na sua mesa - e/ou em local mais apropriado como um 

laborátorio e outras coisas mais. - concentrado e distante das outras coisas que 

estão ocorrendo. Uma possível justificativa para o fato de ele ter respondido no 

questionário que quase não realiza a atividade e realizá-la praticamente todos os 

dias e durante longos períodos de tempo, é o fato dele realizar essa tarefa de uma 

maneira mais simples. 

O dirigente A é praticamente um autodidata e desde muito jovem trabalha 

projetando máquinas. Para ele, essa é uma atividade simples e corriqueira dentro da 

vida de estudos e pesquisas que ele sempre levou. Sendo assim, a maneira como a 

questão ficou expressa no questionário (de maneira muito formal e clara) pode ter 

feito o dirigente imaginar algo como “um pesquisador com prancheta na mão 

identificando e coletando informações relevantes” e/ou “um guru executivo 
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procurando por inovações revolucionárias do contexto23” e entender que o que ele 

realiza não é bem o que lá estava expresso. 

Já nas questões 22, 23 e 30, onde o conteúdo de uma é sequencial ao das 

outras, o dirigente provavelmente não respondeu que realiza muito porque, como ele 

está passando as responsabilidades da empresa para os filhos, essas são funções 

que, ainda que ele realize por conta da experiência, conforme fatos 2 e 3, elas não 

mais pertencem ao conjunto de atividades que ele “supostamente” deveria realizar. 

Sendo assim, quando ele realiza é como se estivesse fazendo isso de passagem. É 

como se estivesse implícito algo como: “vou fazer isso rapidinho, só agora, porque 

isso já é dos meninos. Só vou resolver pra ir mais rápido.” E assim, essas atividades 

vão ocupando certo tempo na rotina do dirigente e não deixando de ser seu trabalho. 

O questionário sobre estilos de aprendizagem não foi analisado por se tratar 

de um aspecto que não tem como ser observado. Na pesquisa quantitativa 

positivista é o que se chama de variável latente. O estilo de aprendizagem do 

dirigente A é o divergente. 

 

4.2.1.2 Raciocínio sociológico prático do dirigente A: o trabalho do 
dirigente é ser referência da própria história de vida 

 

Durante os cerca de 30 minutos que o dirigente A foi entrevistado pela 

pesquisadora, utilizando os recursos etnometodológicos da relatabilidade e 

reflexividade, aliados ao auxílio da noção de membro e indicialidade, adquiridos por 

meio da observação participante, foi possível compreender que o raciocínio 

sociológico prático do dirigente A pode ser representado pela Figura 155. 

                                            

23
 Exemplo: Steve Jobs. 
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Figura 15 - raciocínio sociológico prático do dirigente da empresa A24 
 
 

Uma possível interpretação dessa figura representativa é que os estilos de 

aprendizagem do dirigente, definido qualitativamente pelas habilidades da 

conceitualização abstrata e experimentação ativa, contribuem para a formação de 

quem o dirigente é. 

Assim, o trabalho realizado por esse dirigente é componente essencial da 

empresa. O dirigente também passa a ser referência (devido ao conhecimento 

adquirido ao longo da vida) no seu setor de atuação. Nota-se então, no decorrer da 

descrição do dirigente a respeito do seu próprio trabalho, que as atividades 

principais que ele exerce estão relacionadas com ser referência dos conhecimentos 

adquiridos ao longo de sua vida, dessa forma, ele é uma referência de sua própria 

história de vida. 

Interessante observar que, considerando o resultado da pesquisa quantitativa, 

o estilo de aprendizagem identificado na qualitativa foi o oposto. Na quantitativa 

identificou-se o estilo divergente, composto pelas habilidades da observação 

reflexiva e experiência concreta (refletir e sentir). Já na qualitativa identificou-se o 

                                            

24
 As transcrições dos trechos da entrevista que justificam a construção da figura encontram-se no apêndice E. 

A opção de colocar os trechos transcritos no apêndice e não aqui no meio do texto é porque, por mais bem 
transcrito e de acordo com os signos linguísticos que o trecho estiver, ele frio e fora do contexto não permite 
uma compreensão do que foi vivenciado. No entanto, estando no apêndice junto aos demais trechos que 
levaram a pesquisadora a tais conclusões, ele pode ser melhor compreendido. 

Conceitualização abstrata
Experimentação ativa Dirigente Trabalho

Referência

Empresa
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estilo convergente, composto pelas habilidades da experimentação ativa e 

conceitualização abstrata (pensar e agir). 

Uma justificativa para isso ter ocorrido é que o questionário não depende só 

do que ele mostra, mas também de como isso é compreendido pelo respondente. Já 

no discurso livre da entrevista não estruturada e com auxílio dos fatores da 

etnometodológico, pode-se fazer uma constatação diferente e, devido à menor 

rigidez na coleta dos dados/fatos, menos abstrata.  

Um ponto de convergência entre as duas abordagens metodológicas, quanti e 

quali, foi que, independentemente do estilo de aprendizagem do dirigente, este não 

foi diretamente relacionado à sua forma de trabalhar. Dentre muitas explicações 

possíveis para isso, uma que pode ser identificada claramente pela figura 19 é o 

papel de “filtro” entre a aprendizagem e o trabalho, realizado pelo dirigente/empresa. 

Isso quer dizer que é provável que o estilo de aprendizagem tenha uma 

relação com os conhecimentos adquiridos pelo dirigente/empresa e esse então 

relaciona-se com o trabalho, não permitindo assim que a variável “estilo de 

aprendizagem” tivesse relação direta significante com a variável “trabalho do 

dirigente”. 

Também aqui não se pode desconsiderar a influência de outros fatores na 

formação da pessoa do dirigente/empresa, sendo que isso também pode ser um 

motivo pelo qual a relação direta entre o estilo de aprendizagem e o trabalho do 

dirigente seja menos perceptível.  

De acordo com a entrevista qualitativa, percebe-se que aspectos como 

investimentos governamentais, contexto etc. também podem gerar algumas 

interferências, as quais não foram identificadas e aprofundadas neste trabalho por 

não pertencer ao escopo de estudo. 
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4.2.2 Estudo sobre o caso B 

 

O dirigente B também é do sexo masculino, tem 32 anos, é solteiro e cursou 

nível superior no curso de engenharia de produção. 

Herdou a empresa do pai no ano de 2010, portanto, possui 5 anos de 

experiência nesse ramo. Não tem experiência de trabalho em outras empresas e em 

outros ramos. Atualmente se dedica exclusivamente à gestão da empresa B, que 

não tem filiais. A empresa B é uma fundição de aço e o dirigente B, apesar de 

realizar atividades de gestão como um todo, atua, principalmente, na área de 

produção. 

A empresa B dispõe de grande flexibilidade no processo produtivo podendo 

fundir aços de qualquer norma, inclusive aquelas exclusivas criadas por empresas 

para uso específico. Na verdade a empresa B não projeta peças, ela apenas funde 

as peças já projetadas e de acordo com o molde que o próprio cliente envia. 

A empresa B foi fundada pelo pai do dirigente B no ano de 1997, na cidade de 

São Carlos, tendo sempre atuado nessa ramo de negócio, e hoje conta com 45 

colaboradores. 

 

4.2.2.1 Comparação entre respondido e observado 

 

 Assim como ocorreu na empresa A, durante os trinta dias que a pesquisadora 

ficou em observação participante na empresa B, essa observação também permitu 

algumas constatações diferentes do que foi respondido pelo dirigente B no 

questionário quantitativo. 
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Portanto, se apresenta o resultado da interpretação/análise na empresa B. O 

dirigente B declarou que o seu trabalho pode ser descrito pela abordagem dos 

papéis, especificamente dos papéis decisionais. 

Quadro 14- Comparativo empresa B 

 
 No Quadro 14 está a constatação dos fatos que justifica as respostas da 

pesquisadora e os aspectos da etnometodologia que estão presentes, no que se 

refere ao trabalho do dirigente B. 

O dirigente B não se enxerga realizando as atividades de “comunicar ordens e 

solicitar providências”, “perceber e assegurar que os subordinados compreenderam” 

e “avaliar a execução e/ou desvios nas atividades” devido ao tipo de relacionamento 

(de longo prazo e com relações de parentesco) com alguns funcionários e também 

ao fato de ele ter herdado a empresa. Isso acontece primeiro porque o dirigente B 

não é uma pessoa que faz questão de se colocar como “patrão/dono do negócio” à 

medida em que ele se relaciona com funcionários que têm mais tempo de casa que 

ele, pois ele herdou a empresa não faz muito tempo (2010). Outro ponto a ser 

 

Comparativo de respostas sobre o trabalho do dirigente 

EMPRESA B 

Legenda: 1) Muito raramente 2) Raramente 3) Não realiza 4) Frequentemente 5) Muito frequentemente  

Azul: Resposta do dirigente 

Vermelho: Observação da pesquisadora 

04 
...comunida ordens e orientação aos subordinados; 

1 2 3 4 5 Fato 1 

15 
...assegura que os subordinados recebam informações relevantes para a execução da 

tarefa; 1 2 3 4 5 Fato 1 

24 
...resolve os impasses dos subordinados com clientes, fornecedores e/ou outras 

pessoas; 1 2 3 4 5 Fato 2 

38 
...orienta e solicita providências aos funcionários; 

1 2 3 4 5 Fato 1 

40 
...avalia a execução das atividades; 

1 2 3 4 5 Fato 1 

42 
...percorre rotineiramente os setores da empresa;  

1 2 3 4 5 Fato 3 
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notado é que o dirigente B é uma pessoa muito clara e objetiva, que não gosta de 

ficar falando/cobrando as coisas. 

 

Apresentação dos fatos 

Fato Argumento Característica da análise etnometodológica 

1 Essa atividade ocorre a todo o momento. O 
dirigente B, quando faz algum 
questionamento sobre o andamento de 
alguma atividade, o faz de maneira que, 
implicitamente, o acompanhamento e a 
indicação da “ordem” sejam perceptíveis 
para os demais funcionários. É como se um 
questionamento do dirigente – por exemplo: 
sobre a interrupção de uma sequência de 
atividades pré-estabelecidas – já indicasse 
ao funcionário que ela não deveria ter sido 
interrompida e que deve ser retomada. No 
questionamento desse tipo, geralmente já 
está implícita a ocorrência dos itens  04, 06 
e 15 do questionário quantitativo da 
pesquisa. 

Prática/Realização; Indicialidade; e Noção 
de Membro. 

2 O clima de trabalho é bem tranquilo sendo 
que o funcionário administrativo com menos 
tempo de casa tem 8 anos. Sendo assim, 
as funções de cada um já são bem 
definidas e os funcionários têm bastante 
autonomia para executá-las. No entanto, 
devido à proximidade (até mesmo física) do 
dirigente B com os demais funcionários, 
problemas cotidianos como, por exemplo, 
troca de fornecedor de refeições ou atraso 
na entrega de algum material, sejam 
passados pelo crivo do dirigente como 
forma só do funcionário validar a atitude 
que tomou ou irá tomar perante o problema. 

Indicialidade e Noção de Membro 
 
 

3 O dirigente B, apesar das atividades 
administrativas que realiza, também cuida 
dos processos de produção como um todo. 
Dessa maneira, ele percorre rotineiramente 
os setores da empresa, intercalando 
principalmente entre duas áreas principais: 
a sala do administrativo e a produção. Os 
equipamentos de proteção individual do 
dirigente B ficam a todo momento em cima 
da mesa dele na sala do administrativo. 
Toda vez que ele se levanta para ir a 
produção ele já pega e coloca e desce para 
a planta. Essa disponibilidade do EPI faz 
com que ele ganhe tempo na tramitação de 
um setor para o outro. 

Noção de membro 
 

Quadro 15 - Fatos e justificativas empresa B 
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 Assim, as questões 04, 15, 38 e 40 devem ter representado para o dirigente 

B, no momento da entrevista quantitativa, a figura de um “patrão autoritário, 

cobrador e em nível elevado na hierarquia” em relação aos demais funcionários, o 

que deve tê-lo deixado um tanto desconfortável em relação a responder que realiza 

essas atividades praticamente a todo momento, conforme ilustrado pelo fato 1. 

 Na questão 24 o dirigente provavelmente não respondeu que realiza muito 

essa atividade porque, como os funcionários têm muitos anos trabalhando na 

empresa e têm muita autonomia para realizar suas atividades, é como se esse tipo 

de interação entre eles “não precisasse ocorrer”. É como se o raciocínio implícito de: 

“Se eu não estivesse na sala, elas não me perguntariam, elas saberiam o que fazer 

e tomariam a decisão porque elas têm autonomia suficiente para isso” prevalecesse 

no momento da entrevista quantitativa. Talvez esse tipo de raciocínio seja realmente 

verdadeiro, pois a autonomia é identificada, no entanto, ele não exime o dirigente de 

ter realizado as atividades e “resolver os conflitos/impasses dos subordinados, 

sejam eles com clientes, fornecedores e/ou outras pessoas” e devido à presença do 

dirigente no mesmo espaço físico, essas atividades vão ocupando certo tempo na 

rotina do dirigente. 

 O fato 4 ilustra o dirigente B percorrendo rotineiramente os setores da 

empresa, no entanto, na questão 42 ele responde como sendo uma atividade que 

ele não realiza. Uma possível conclusão para o fato de ele responder no 

questionário não realiza essa atividade e realizá-la praticamente a todo momento, 

também recai sobre a naturalidade com que ela ocorre. Além disso, pode-se 

considerar também o tempo previsto para a atividade ocorrer e o tempo realmente 

dispendido nessa atividade. O dirigente tende a falar dessa atividade como algo que 
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deve acontecer muito rapidamente, afinal, lugar de administrador – de acordo com a 

literatura que prevalece nas escolas de administração – é na mesa administrando. 

 Sendo assim, a maneira como a questão ficou expressa no questionário pode 

ter levado o dirigente a imaginar que “descer ao laboratório” ou “ir rapidinho ali à 

produção” não seja considerado como “percorrer rotineiramente os setores da 

empresa” imaginando que essa atividade “deve ser algo mais complexo”. 

 De acordo com o respondido pelo dirigente B na parte quantitativa, seu estilo 

de aprendizagem é o assimilador, no entanto, também não foi observado o estilo de 

aprendizagem por ser um tipo de variável que não permite a observação (latente). 

 

4.2.2.2 Raciocínio sociológico prático do dirigente B: o trabalho do dirigente é 

buscar constantemente informações objetivas sobre a rotina própria 

da empresa 

 

Durante os cerca de 30 minutos que o dirigente A foi entrevistado pela 

pesquisadora utilizando os recursos etnometodológicos da relatabilidade e 

reflexividade aliados ao auxílio da noção de membro e indicialidade adquiridos por 

meio da observação participante, foi possível compreender que o raciocínio 

sociológico prático do dirigente A pode ser representado pela Figura 15. 

Assim como na entrevista com o dirigente A, durante os 30 minutos 

conversando com o dirigente B, também foi realizada uma análise etnometodológica. 

Para essa entrevista foi utilizado o mesmo roteiro inicial utilizado na entrevista com o 

dirigente A, um gravador e duas pessoas em interação (dirigente B e pesquisadora).  
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Como resultado dessa entrevista com o dirigente B, tem-se então a 

construção da Figura 166 com o raciocínio sociológico prático do dirigente B 

. 

 

Figura 16 - Raciocínio sociológico prático do dirigente B25 
 
 Dessa forma, interpreta-se a figura verificando que o estilo de aprendizagem 

do dirigente B (divergente) formado pelas habilidades da experiência concreta e 

observação reflexiva, constrói a pessoa que o dirigente é e, por sua vez, está 

presente também no momento de “ensiná-lo a trabalhar”. Isso ocorre porque uma 

vez que a empresa foi herdada e não fundada pelo mesmo, há uma clara distinção 

entre a pessoa do dirigente e a empresa. 

 Pelo fato do dirigente estar trabalhando e ao mesmo tempo aprendendo sobre 

tal trabalho(no sentido que ele mesmo dá para aprender26) é que em seguida à caixa 

que representa o trabalho (na figura) novamente há uma relação com a 

aprendizagem. Desse modo, tanto seu trabalho quanto sua aprendizagem sobre o 

trabalho relacionam-se diretamente com a empresa. 

 

4.3 Discussão dos resultados da pesquisa 

 

                                            

25
As transcrições dos trechos da entrevista que justificam a construção da figura encontram-se no apêndice F 

pelo mesmo motivo explicado na nota 22. 
26

 Para o dirigente B, aprender é unir informações, conforme transcrições do apêndice F. 

Trabalho
Experiência concreta
Observação reflexiva

Dirigente

Buscar informações 
(Aprender)

Empresa
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Do total de empresas da amostra, 82% têm mais de 10 anos de existência, o 

que denota um setor econômico de alto índice de sobrevivência, pois o Sebrae 

indica que apenas uma em dez empresas comemoram o 10º aniversário. A maioria 

(56%) é pequena empresa (de 20 a 99 funcionários) pelo critério de número de 

funcionários e setor econômico. 

As empresas estudadas apresentaram uma média de faturamento bruto – nos 

anos de 2011 a 2014 - de 20%. Isso comparado com a média dos últimos seis anos 

das pequenas empresas brasileiras - de 28%27 (EMERGING…, 2012), indicou que o 

desempenho das empresas da amostra está bom. Considerando essa informação 

mais a média da idade que as empresas apresentaram, pode-se afirmar que as 

pequenas empresas do setor metal mecânico da região estudada estão estáveis e 

consolidadas. 

A média do número de funcionários das empresas da amostra foi de 118 

funcionários. Dividindo-se elas em categorias (20-99; 100-249 e 250-499) verifica-se 

que há uma concentração dos dirigentes com estilo de aprendizagem assimilador 

(83%) nas empresas de 250 a 499 funcionários.  

Os 83% de dirigentes com estilos de aprendizagem assimilador possuem as 

habilidades da observação reflexiva e conceitualização abstrata, o que significa que 

apresentam como características: observar cuidadosamente antes de fazer um juízo; 

buscar o significado das coisas; analisar com lógica e submeter a um plano. 

É interessante mencionar também que os estilos de aprendizagem mais 

identificados pelos proprietários-dirigentes são o assimilador e o divergente e que 

ambos apresentam a habilidade da observação reflexiva. A habilidade da 

                                            

27
 Nesta reportagem é mencionado que a média de crescimento de 28% está acima do crescimento das demais 

empresas e acima da média de crescimento da economia nacional. 
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observação reflexiva, quando analisada pela metáfora do relógio de Kolb e Boiatzis 

(1999) se refere às atividades informacionais, o que confirma ainda mais a 

preferencia dos dirigentes por tais atividades. 

A conceitualização abstrata, de acordo com a metáfora do relógio, é a 

habilidade própria das atividades de planejamento. O estilo assimilador está 

associado às empresas maiores, ou seja, quanto mais funcionários a empresa 

possui, menos o dirigente tende a focar em tarefas operacionais e mais ele se volta 

para a reflexão e planejamento, trabalhando mais conforme a abordagem do 

processo. Quanto maior o número de pessoas trabalhando em uma empresa, mais 

ruídos e falhas na comunicação existem, o que dificulta a tomada de decisão pelo 

dirigente-proprietário. Assim, observar cuidadosamente, buscar significados, analisar 

com lógica e planejar passam a ser atividades mais essenciais da rotina do 

dirigente. 

Em referência exclusiva à descrição de seu trabalho, 53% dos dirigentes-

proprietários declaram que ele pode ser descrito pelos papéis de Mintzberg, outros 

38% pelo processo de Fayol e 9% por ambas as abordagens. Dessa forma, verifica-

se que assim como em Oliveira (2010), há um equilíbrio na divisão da amostra entre 

papéis e processo, não podendo definir a preferência dos dirigentes das pequenas 

empresas por uma abordagem em detrimento da outra. Também no que se refere à 

descrição do trabalho dos administradores das corporações, Mintzberg (2010) afirma 

que as abordagens são complementares e não excludentes. 

Por sua vez, o que cabe ser discutido é a preferência do dirigente das 

pequenas empresas pelas atividades específicas de planejamento (dentro da 

abordagem do processo) e pelas atividades informacionais e decisionais (dentro da 
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abordagem dos papéis), o que também foi constatado por Oliveira (2010) e Rosim 

(2013). 

Dessa forma, no que diz respeito à teoria sobre o trabalho do dirigente da 

pequena empresa, já é possível afirmar que ele é semelhante ao trabalho do 

administrador das corporações, sendo diferente somente em termos da não 

preferência pelas atividades dos papéis interpessoais. 

No entanto, quando se faz um cruzamento dos dados: a) quantidade de 

dirigentes com estilos de aprendizagem assimilador e divergente (29); b) quantidade 

de dirigentes que preferem as atividades informacionais (9); e a metáfora do relógio 

de Kolb e Boiatzis (1999); verifica-se que a metáfora não fica tão coerente na 

explicação do trabalho do dirigente, pois de 29 que apresentam a observação 

reflexiva – que tem a ver com os papéis informacionais – somente 9 dirigentes 

tiveram preferência pelas atividades informacionais dos papéis de Mintzberg. 

 Isso indica que a metáfora do relógio pode dar alguns indícios das 

preferências de trabalho dos dirigentes, mas ainda não é possível fazer afirmações 

que a relacionem diretamente e/ou corretamente com as abordagens de trabalho. 

 Um ponto que chamou a atenção na análise dos dados e que se julgou 

importante para esta discussão se refere aos dados daTabela 5 que mostrou que de 

um total de 29 empresas com faturamento abaixo da média somente 9 se referiam 

ao processo. E de 16 empresas com faturamento acima da média, 8 se referiam ao 

processo. 

 Uma vez com esses dados em mãos, realizou-se um exame a fim de verificar 

exatamente quais atividades da abordagem do processo estavam sendo mais 

realizadas e, muito acima das demais, também de acordo com os resultados de 

Oliveira (2010), constatou-se que foram as atividades relacionadas ao planejamento. 
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 Dessa forma, as conclusões sobre a tabela 4 desta pesquisa concordam com 

as afirmações dos pesquisadores da escola do planejamento no que se refere a 

dizer que o planejamento é importante para a sobrevivência e desenvolvimento das 

pequenas empresas (BRINCKMANN; GRICHNIK; KAPSA, 2010). 

Adentrando aos testes estatísticos realizados a fim de potencializar o 

entendimento sobre a relação da aprendizagem com o trabalho do dirigente da 

pequena empresa, vale considerar aqui algumas discussões sobre os motivos das 

relações não terem sido significativas para nenhuma das hipóteses. 

 No que se refere à associação do estilo de aprendizagem no trabalho e, por 

sua vez, destes no desempenho organizacional da empresa (H1), a não significância 

da associação pode ser resultado do papel de filtro que o dirigente faz quando se 

trata do estilo de aprendizagem. Assim, ao invés do estilo de aprendizagem interferir 

diretamente no trabalho do dirigente, ele primeiro interfere na pessoa do dirigente 

(no estoque de conhecimentos adquiridos ao longo da vida) e o dirigente então é 

quem influencia o desempenho. Assim, para H4 pode-se considerar a ocorrência do 

mesmo fenômeno: influência dos estilos de aprendizagem no dirigente e não 

diretamente no seu trabalho. 

 Quantitativamente esse fenômeno não pode ser identificado, no entanto, 

qualitativamente e, principalmente por meio dos aspectos como indicialidade, noção 

e membro e prática/realização da pesquisa etnometodológica é que observações e 

justificativas como essas podem ser visualizadas e compreendidas. Esse 

entendimento, sobre o papel de “filtro” do dirigente pode ser melhor entendido pela 

análise das figuras 15 e 16. 

 Para H2 e H3, relação do estilo de aprendizagem com o desempenho e 

relação do trabalho com o desempenho, respectivamente, pode-se considerar a não 
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significância da relação pelo fato do desempenho organizacional ser uma variável 

influenciada por inúmeros fatores, dessa forma, é como se o estilo de aprendizagem 

e o trabalho do dirigente não fossem sufientemente fortes para aparecer na relação. 

É como se o estilo de aprendizagem e o trabalho do dirigente fossem diluídos no 

meio dos outros fatores e por isso não apresentam relações significativas diretas 

com o desempenho organizacional. 

 Essa constatação também pode ser compreendida quando são verificados 

outros estudos que analisam os fatores que influenciam o desempenho 

organizacional. 

Pelo trabalho de Raymond et al (2013) e Garengo, Biazzo e Bititci (2005) 

pode-se ter uma noção da complexidade do conceito de desempenho 

organizacional, da sua medição e da quantidade de variáveis que influenciam esse 

conceito. Essas variáveis podem ser tanto de natureza quantitativa como de 

natureza qualitativa e esse é outro ponto que pode ter contribuído para a não 

acusação de uma interferência direta do estilo de aprendizagem e do trabalho do 

dirigente no desempenho organizacional, pois talvez a própria natureza categórica 

dessas duas variáveis (trabalho do dirigente e estilo de aprendizagem) dificulte a 

identificação de uma relação em uma variável métrica (desempenho organizacional). 

 Outra discussão se refere à triangulação da abordagem quantitativa de 

pesquisa com a abordagem qualitativa. Nessa parte, o que mais chamou a atenção 

foi que algumas respostas dos questionários estruturados quantitativos estavam 

muito diferentes da observação participante. Ou seja, a realidade que a 

pesquisadora viu não correspondia ao que os dirigentes haviam respondido. 

 A causa dessas divergências, conforme constatado posteriormente em 

análise das anotações em diário de campo pela pesquisadora, se concentram em 
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quatro pontos principais: 1) naturalidade da ocorrência do fenômeno; 2) 

sobreposição de atividades pessoais e profissionais; 3) resgate de teoria anterior e 

4) rapidez das atividades. 

 A naturalidade da ocorrência do fenômeno significa que a naturalidade com 

que o dirigente executa determinadas funções dificulta a percepção dele quanto à 

execução das mesmas, dessa forma, ao responder o questionário quantitativo, ele 

tende a dizer que não realiza. 

 A sobreposição de atividades pessoais e profissionais também dificulta a 

percepção do dirigente ao responder que realiza determinada atividade como, por 

exemplo, a comunicação. A todo momento ele se comunica tanto com a família 

quanto com os funcionários. Isso faz com que ele não perceba que se comunica a 

todo momento. 

 Um outro ponto muito interessante se refere então ao resgate, por parte do 

dirigente, de teorias anteriores que são amplamente divulgadas. Na medida em que 

o dirigente, ao responder o questionário, se compara com essas teorias um tanto 

abstratas em relação à realidade, ele tende a responder que não faz a atividade por 

considera-la simples demais. É como se ele pensasse: “Isso não faço porque o que 

faço é mais simples”. 

 Por último, se explica a rapidez das atividades. Todas as vezes que o 

dirigente realiza uma atividade que ele “não deveria” realizar, ou pelo menos que ele 

acha que não deveria realizar, ele a faz com mais rapidez a fim de que ela “não 

ocupe tempo”. É como se ela tivesse sido realizada sem aparecer. Ao responder o 

questionário, os dirigentes tendem a colocar que não realizam ou realizam muito 

pouco porque é como se implícito estivesse: “Ah, isso não conta, é obrigação de 
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Fulano. Faço rapidinho só pra não acumular”. E de rapidinho em rapidinho a 

atividade passa a ser muito frequente na rotina do dirigente. 

 Já a pesquisadora, quando presente na observação participante, consegue 

captar essas ocorrências devido a fatores qualitativos etnometodológicos como a 

indicialidade, a noção de membro e a prática/realização das atividades com o 

dirigente no seu cotidiano. São aspectos como esses que afastam da análise 

qualitativa a frieza da análise quantitativa e permitem a identificação de aspectos 

mais específicos e reais, ou seja, com um menor nível de abstração em relação à 

realidade. 

 A própria justificativa da não aceitação ou aceitação de uma hipótese 

quantitativa depende de observações da realidade que precisam ser mais palpáveis 

do que somente as indicações numéricas das análises quantitativas. 

 Também vale apontar aqui a compreensão dos etnométodos (raciocínio 

sociológico prático) dos dirigentes das empresas A e B e os significados subjetivos 

atribuídos a eles. Essa compreensão dos etnométodos pode ser feita a partir da 

“conversa/entrevista” não estruturada entre o dirigente e a pesquisadora. 

 Da análise da conversa verificou-se que para o dirigente A o seu trabalho é 

“ser referência da própria história de vida”, conforme figura 15 e para o dirigente B o 

seu trabalho é “constantemente buscar informações sobre a rotina própria da 

empresa”, conforme figura 16 e nesse ponto dois fatores principais diferenciam as 

colocações: 1) o papel de “filtro” do dirigente A na relação entre o estilo de 

aprendizagem e o trabalho; e 2) o fato de ser herdeiro ou fundador da empresa. 

 Derivado do fato de ser ou não herdeiro da empresa constatam-se as 

seguintes diferenças no caso da empresa B que foi herdada pelo dirigente: 

 2 a) a separação nítida entre o dirigente e a empresa na figura 16. 
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 2 b) segunda inserção da aprendizagem na figura 16; 

 Sendo o dirigente A o fundador da empresa, a pessoa dele e da empresa se 

confundem a todo momento. Também a segunda inserção da aprendizagem que 

ocorre na figura 16 e não ocorre na figura 15, significa que o dirigente A não 

precisou aprender a trabalhar na empresa A, uma vez que a empresa nasceu do seu 

próprio trabalho. Já na empresa B essa inserção ocorre, porque o dirigente B, tendo 

herdado a empresa, no ano em que ele assumiu o comando, ele teve que 

aprender/entender como as coisas funcionavam para conseguir se inserir no 

contexto e realizar seu trabalho. De outra forma, ele compreendeu a empresa e 

aprendeu a trabalhar nela. 

 Outro ponto em que o fato de ser fundador ou herdeiro pode interferir é que, 

como herdeiro, o dirigente B consegue compreender perfeitamente aquilo que é a 

empresa e o que ele é. No caso do dirigente A essa distinção não ocorre, pois a 

empresa A passa a ser uma extensão da sua própria personalidade. 

 Vale retomar aqui a discussão sobre os estilos de aprendizagem divergente e 

assimilador terem sido os mais declarados pelos dirigentes na parte quantitativa da 

pesquisa. Tanto o estilo assimilador quanto o estilo divergente possuem em sua 

composição a habilidade da observação reflexiva, o que indica uma predominância 

dessa habilidade nos dirigentes da amostra. 

 Voltando-se para a explicação de Pimentel (2007) sobre o que seria a 

observação reflexiva (caracterizada por atitudes, sobretudo, de pesquisa sobre a 

realidade), e verificando a realidade do dirigente por meio de observação 

participante, pode-se realmente confirmar a habilidade da “observação reflexiva” na 

composição do seu estilo de aprendizagem. 
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 Ao examinar a literatura das pequenas empresas verifica-se uma tendência 

em mostrar o dirigente da pequena empresa como aquele que “põe a mão na 

massa”; “aquele que chega e faz”. Essa tendência indica, inclusive, uma 

característica bem peculiar do trabalho do dirigente, que é a realização de atividades 

operacionais, o que induz à imaginação de que a habilidade de aprendizagem que 

deve prevalecer seja a “experimentação ativa”. 

 No entanto, após um estudo mais aprofundado sobre as habilidades do ciclo 

de aprendizagem de Kolb (1995) somado aos dados da entrevista final, pode-se 

afirmar que a experimentação ativa faz mais sentido junto da observação reflexiva, 

como habilidades complementares no cotidiano do dirigente do que isolada. 

Devido a essa constatação, é possível reafirmar, para os dirigentes das 

pequenas empresas da amostra, a colocação de Kolb (1995) de que as habilidades 

do ciclo de aprendizagem não são excludentes uma da outra podendo, inclusive, 

ocorrer simultaneamente. 

 Outro ponto que vale considerar para complementar a constatação é que Kolb 

(1995) também menciona que, ao longo da sua vida, uma pessoa pode passar por 

diversos estilos de aprendizagem, ou seja, eles não são imutáveis. Talvez quando o 

dirigente B tiver com a idade do dirigente A pode ser que seu estilo de aprendizagem 

seja outro. 

 Assim, pelos pontos levantados nesta discussão, cabe colocar a 

etnometodologia com os aspectos de indicialidade, prática/realização, noção de 

membro, reflexividade e relatabilidade como uma alternativa complementar 

necessária aos debates estatísticos positivistas por ilustrarem e permitirem 

constatações mais robustas e mais próximas da realidade. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho bem como 

as contribuições teóricas, práticas e sociais da pesquisa. Também apresenta as 

limitações que surgiram no desenvolvimento do projeto e algumas propostas de 

pesquisas futuras, como sugestões para que o tema estudado possa continuar se 

aperfeiçoando.  

 O objetivo principal desta pesquisa de doutorado foi melhorar o entendimento 

da relação da aprendizagem e do trabalho do dirigente da pequena empresa, 

conhecendo objetivamente os estilos de aprendizagem dos dirigentes, seu 

trabalho e compreendendo os seus significados subjetivos. 

 A motivação para a realização deste trabalho veio das experiências da 

pesquisadora com políticas públicas de desenvolvimento econômico – em estágio 

realizado na Espanha – especificamente do trabalho com assistência às pequenas 

empresas da região de Santiago de Compostela, por serem estas as principais 

responsáveis pelo aumento do número de postos de emprego. Uma vez tendo 

essa motivação inicial, a pesquisadora retornou ao Brasil e fez o mestrado no tema 

“o trabalho do dirigente da pequena empresa” onde verificou, ao final do projeto, 

que havia a necessidade de dar um passo além nas pesquisas para que a teoria 

fosse melhor desenvolvida e não ficasse estagnada à descrição simples do 

trabalho do dirigente. 

 Entendeu-se assim que os estilos de aprendizagem ajudariam nesse “passo 

adiante”, uma vez que por meio deles, poderiam ser explicadas algumas 

características do trabalho do dirigente da pequena empresa que auxiliassem os 
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dirigentes a desenvolver suas capacidades gerenciais, a se autoconhecer, a 

melhorar o desempenho de suas empresas e, dessa forma, melhorar a 

contribuição econômica e social do setor. 

 A fim de atingir o objetivo proposto, no polo teórico da pesquisa (capítulo 2) foi 

feita uma revisão bibliográfica dos temas “trabalho do administrador”, “estilos de 

aprendizagem”, “desempenho organizacional” e “especificidades de gestão das 

pequenas empresas” e, a partir desse ponto, já iniciaram as contribuições do 

presente trabalho. Essa revisão bibliográfica implicou na leitura e fichamento dos 

trabalhos empíricos sobre os temas e como resultado uma apresentação das 

sínteses (por meio de figuras) sobre: a) a situação atual da literatura do trabalho 

do administrador das corporações (Figura 10); b) das especificidades da pequena 

empresa (Figura 11); e c) da apresentação do estado da arte do tema “o trabalho 

do dirigente da pequena empresa” (Figura 2). Pode-se considerar que até antes 

dessa revisão bibliográfica essas sínteses nunca haviam sido realizadas. 

 Além das sínteses apresentadas, todo o esforço do polo teórico também 

contribuiu para que fossem definidos e apresentados os construtos da pesquisa 

indicando, exatamente, quais conceitos foram usados na parte empírica do 

trabalho, a saber: a) trabalho do dirigente da pequena empresa: conjunto de 

atividades executadas pelo dirigente da pequena empresa na condução do 

negócio, de acordo com Flóren (2006); b) estilos de aprendizagem: maneira pela 

qual a pessoa absorve, processa e retém as informações, conforme De Bello 

(1990); e c) desempenho organizacional: sucesso financeiro no longo prazo, 

segundo Kaplan e Norton (1992). O polo teórico também serviu para que fossem 

enunciadas as hipóteses da pesquisa (H1; H2; H3; e H4). 



163 
 

 De posse de todo esse conhecimento, e após a enunciação das hipóteses, 

configurou-se então o polo metodológico da pesquisa (capítulo 3), que foi dividido 

em duas fases, sendo uma primeira fase quantitativa e a segunda fase qualitativa. 

 Na primeira fase da pesquisa foi proposto um levantamento que teve como 

objetivo, dentre outras coisas, testar as hipóteses enunciadas no polo teórico a fim 

de testar se existiam relações estatísticas significantes entre o estilo de 

aprendizagem do dirigente, o trabalho do dirigente e o desempenho da pequena 

empresa. 

 Essa primeira fase do trabalho exigiu da pesquisadora toda uma preparação e 

conhecimento estatístico anterior à coleta de dados e resultados. Esse 

conhecimento, adquirido cursando disciplinas e frequentando cursos adicionais, 

auxiliou na identificação da natureza das variáveis, dos tipos de testes possíveis, 

do tamanho da amostra e, principalmente, na incorporação de alguns conceitos 

estatísticos até então não familiares para a pesquisadora. Também exigiu um 

trabalho árduo de levantamento do universo de empresas do setor metal mecânico 

da região a ser estudada. Esse esforço foi realizado junto à subdivisão do 

ministério do trabalho na cidade de São Carlos que, por meio de pedido em ofício, 

concedeu espaço para que essa busca inicial fosse realizada. 

 Na parte qualitativa da pesquisa foi proposto um estudo de caso etnográfico, 

com observação participante e entrevista final para coleta de informações a serem 

analisadas com ajuda da vertente sociológica chamada etnometodologia. Optou-se 

por essa abordagem interpretativista por acreditar ser a mais coerente, ao permitir 

conhecer o raciocínio sociológico dos dirigentes sobre os temas tratados 

anteriormente na parte quantitativa da pesquisa e confrontá-los. Essa abordagem 

também foi utilizada por considerar que a maior contribuição à teoria de 
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gerenciamento da pequena empresa vem das experiências vividas pelos próprios 

dirigentes proprietários. 

 Nesse sentido, o discurso livre e a observação participante no dia a dia de 

trabalho do dirigente permitiram constatações que não puderam ser captadas de 

maneira isolada pela pesquisa quantitativa. 

 Assim como a fase quantitativa, essa fase também exigiu muito da 

pesquisadora, pois teve que ser profundamente estudada, compreendida e 

vivenciada. No Brasil, ainda são poucos os pesquisadores que adotam essa 

vertente de pesquisa e mais raro ainda são os pesquisadores que utilizam a 

etnometodologia como quadro de análise. Após muitas leituras, estudos e 

discussões iniciais com o orientador, foram realizados contatos com outros 

pesquisadores do tema que já haviam aplicado essa mesma abordagem. Dessa 

forma, experiências foram trocadas, dúvidas foram tiradas e sugestões de como ir 

a campo foram absorvidas. 

 Uma vez finalizados os delineamentos do polo metodológico, iniciou-se o polo 

técnico da pesquisa, por meio do contato telefônico com as empresas que iriam 

fazer parte da amostra. Aquelas que aceitaram participar foram pessoalmente 

visitadas pela pesquisadora e mais dois colegas de grupo de pesquisa que 

também aproveitaram para aplicar seus questionários aos mesmos dirigentes. O 

questionário da presente pesquisa teve que ser aplicado pessoalmente, uma vez 

que o Hay Group dos Estados Unidos – instituição que autorizou a utilização 

gratuida do inventário de estilos de aprendizagem - colocou como condição a não 

reprodução do instrumento em hipótese alguma. 

 Essa fase foi um tanto cansativa, pois exigiu muitas viagens, visitas, 

cancelamentos, perda de viagens (quando o dirigente declinava o compromisso e 
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não avisava) e insistência por parte da pesquisadora para falar com o dirigente e 

convencê-lo a participar. Todo esse trabalho teve uma duração maior do que havia 

sido programado inicialmente. 

 Quando se atingiu 45 questionários respondidos, um número de amostra 

razoável, o banco de dados foi organizado e as primeiras análises foram feitas. 

Daí adiante, para a realização dos testes mais elaborados, a pesquisadora contou 

com o auxílio de uma consultoria externa e de alguns professores do 

departamento. 

De posse desses primeiros dados foram então contactadas as empresas 

convidadas a participar da fase qualitativa da pesquisa. As empresas da parte 

qualitativa foram escolhidas por conveniência, uma vez que deveriam ser na 

cidade de São Carlos para não incidir em custo de viagem, hospedagem e tempo 

de deslocamento. No início, imaginou-se que essa seria a parte mais complicada, 

pois como os dirigentes são pessoas muito ocupadas, acreditava-se que eles não 

aceitariam. 

 Para surpresa, os dois primeiros dirigentes convidados aceitaram participar e 

após duas semanas de preparação etnometodológica intensa da pesquisadora, 

iniciou-se a segunda fase da pesquisa. Pode-se considerar essa uma fase de 

muita riqueza de informações e absorção de conhecimento, uma vez que conviver 

na rotina do dirigente e viver o dia a dia da empresa faz com que a todo momento 

coisas novas aconteçam, trazendo constatações de grande valia para o estudo. 

 As análises e interpretações da parte qualitativa da pesquisa foram sendo 

feitas concomitante com o trabalho de campo, pois uma fase é indissociável da 

outra. 
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 Retomando o polo técnico como aquele que responde à pergunta inicial da 

pesquisa e, dessa forma, é nessa fase que se faz a discussão dos resultados 

conseguidos nas partes quantitativa e qualitativa do experimento, considera-se 

que a discussão dos resultados mostrou pontos relevantes tanto para o 

desenvolvimento da teoria das organizações quanto para a prática de gestão das 

pequenas empresas. 

Primeiramente a discussão mostrou as pequenas empresas da amostra como 

empresas estáveis e consolidadas indicando que, independente da forma de 

gestão adotada, elas encontram-se no caminho correto de condução do negócio 

sendo bons exemplos a serem considerados. É como se os dirigentes dessas 

empresas tivessem “bons conselhos” de gestão para compartilhar com os demais. 

A discussão indicou também que o trabalho do dirigente não pode ser 

totalmente explicado pela sua relação com o estilo de aprendizagem. Apesar de 

algumas constatações da forma de trabalho do dirigente ter coisas equivalentes 

aos estilos de aprendizagem, isso não pode ser generalizado a ponto de se dizer 

que uma teoria valida a outra. Dessa forma, no que se refere à prática de gestão, 

não é possível utilizar a metáfora do relógio de Kolb e Boyatzis (1999) para 

aperfeiçoar e fornecer ao dirigente da pequenas empresas direcionamentos que 

ele deve seguir. 

Por outro lado, já é possível afirmar que o trabalho do dirigente da pequena 

empresa é semelhante ao trabalho do administrador das corporações, sendo 

diferente somente no que se refere aos papéis interpessoais. Isso ajuda para que 

o dirigente da pequena empresa, quando buscar literatura das corporações para 

se aperfeiçoar, saiba exatamente o que não se aplica ao caso dele. 
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Todas essas constatações auxiliam o dirigente da pequena empresa em um 

processo de autoconhecimento que, por sua vez, faz com que a atividade de 

gerenciamento se torne cada dia mais compreensível para ele. 

As constatações servem também para expandir a teoria de estudos sobre o 

trabalho do dirigente da pequena empresa, se posicionando quanto à sua 

semelhança ao trabalho dos administradores das corporações e sugerindo o olhar 

para outras características, como o estilo de aprendizagem. 

Tratando-se de novos caminhos de pesquisa, vale aqui considerar as 

diferenças que surgiram quando o dirigente respondeu os questionários da parte 

quantitativa e quando foi observado na sua realidade (triangulação dos dados 

quantitativos com os dados qualitativos). 

Essas diferenças serviram para mostrar a importância da etnometodologia 

como uma alternativa às pesquisas positivistas. Foi nesse ponto da pesquisa que 

a etnometodologia se apresentou como uma via auxiliar e complementar da 

abordagem quantitativa, descrevendo com mais proximidade a realidade a ser 

estudada. É como se a etnometodologia tivesse uma função de lupa, que amplia 

os detalhes da realidade em que o dirigente vive, facilitando assim a observação 

dos pesquisadores. 

Dessa forma, a principal contribuição da abordagem etnometodológica é 

diminuir o nível de abstração das pesquisas em relação à realidade dos dirigentes, 

fazendo com que os resultados tenham mais aplicações práticas. 

 Além das contribuições como o desenvolvimento da teoria, o auto-

conhecimento do dirigente a fim de aperfeiçoar a gestão das pequenas empresas 

no Brasil e  contribuição da etnometodologia, ainda pode-se considerar a 

contribuição para a longevidade do setor das pequenas empresas. 
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Outro ponto que vale considerar é a importância do desenvolvimento da 

pesquisa para o aprendizado pessoal e profissional da pesquisadora no 

desenvolvimento de sua carreira, pois permitiu que ela revisasse e refinasse os 

conhecimentos estatísticos e aprendesse a aplicar a análise dos etnométodos. 

Isso tudo ainda sem considerar o grande volume de conhecimento teórico 

adquirido sobre o tema. 

 Apesar das contribuições importantes, esta pesquisa também apresentou 

algumas limitações. Na parte quantitativa pode-se citar o tamanho da amostra com 

apenas 45 empresas, ou seja, “n” pequeno. Infelizmente, dada às dificuldades dos 

dirigentes em aceitar participar da pesquisa, mais o tempo de deslocamento para 

visitar uma a uma, não foi possível ir além dessa quantidade. Isso implica 

justamente na dificuldade de generalização dos resultados. 

Outro ponto de limitação foi a categorização dos dados. Na medida em que as 

respostas foram transformadas da escala de Likert (por meio de critérios) em 

categorias, perdeu-se poder de teste, pois trabalhar direto com os números faz 

com que os cálculos sejam mais minuciosos. 

As limitações não foram somente privilégio da fase quantitativa, pois a fase 

qualitativa também apresentou certas limitações. A principal, e mais conhecida 

limitação dos estudos qualitativos é a subjetividade da análise do pesquisador. Isso 

significa que uma análise com os mesmos fatos, realizadas por um outro 

pesquisador, pode ter resultados diferentes. 

Outro ponto que vale ressaltar é a presença do pesquisador na observação 

direta e a presença do pesquisador/gravador na entrevista. Esses fatores muitas 

vezes intimidam o entrevistado e/ou os atores do contexto social pesquisado 

(empresa) e eles acabam mudando de atitude por conta da presença do 
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pesquisador. Essa limitação vai aos poucos sendo superada. No entanto, 

dificilmente será liquidada. O mesmo ocorreu com a presença do gravador na 

entrevista final. 

Devido a fatores como os mencionados nos parágrafos anteriores, é que vale 

considerar que, assim como na pesquisa quantitativa o n maior ou menor pode 

implicar em resultados diferentes, também na qualitativa o tempo de entrevista 

também pode alterar o resultado da análise. Uma entrevista com até uma hora de 

duração pode determinar uma certa análise. Uma entrevista com mais de uma hora 

de duração pode determinar outra análise diferente da anterior. 

Sendo assim, sugere-se a realização de outras pesquisas a fim de refinar os 

resultados que foram encontrados aqui. Algumas sugestões se referem a aumentar 

o tamanho da amostra; não categorizar as variáveis e tentar fazer testes estatísticos 

multivariados; dividir a amostra em dirigentes que fundaram a empresa e dirigentes 

que herdaram a empresa e verificar se essa variável tem relação com o trabalho e, 

por sua vez com o desempenho organizacional da pequena empresa. Uma outra 

sugestão de pesquisa é verificar se há relação do estilo de aprendizagem do 

dirigente com a idade dele e, do estilo de aprendizagem com o número de 

funcionários da empresa. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Protocolo de Pesquisa – 1a fase: Quantitativa 

  

# Objetivos Específicos Variáveis da pesquisa Subvariáveis da pesquisa Construtos de pesquisa Coleta de dados

Divergente

´- percebe as informações pela impressão processada reflexivamente; 

- sem a necessidade de experimentar ativamente; 

- divergente porque as coisas são processadas de diferentes perspectivas.

Convergente

´- perceber as informações pela conceitualização abstrata;

- processa experimentando ativamente;

- convergente porque as pessoas tomam decisões rapidamente.

Acomodador

´- percebendo a informação por meio da experiência concreta;

- processando as informações ativamente;

- acomodador porque faz uma adaptação do aprendizado em seu beneficio e utiliza a criatividade para mudar e 

fazer melhor.

Assimilador

´- percebe as informações com base na compreensão intelectual;

´- processa de modo reflexivo, sem necessidade de experiência ativa;

´- assimilador porque analisa, organiza e assimila partes da informação e as transforma em um todo.

Reresentante: participa de eventos externos, como cerimônias de concessão de prêmios ou de entidade de 

classe; atende as pessoas externas, como funcionários da SABESP, prefeituras, sindicatos ou fiscais de tributos; 
Líder: realiza eventos sociais, tais como jantares ou almoços, para promover a imagem ou produtos da empresa; 

comunica,  da ordens e orientação aos subordinados; critica, reconhece e motiva os subordinados; percebe que 
Ligação: estabelece meios de comunicação com os funcionários; estabelece relacionamentos profissionais com 

pessoas externas a empresa;
Monitor: repassa informações externasimportantes aos funcionários; identifica e coleta informações relevantes 

para a empresa; avalia o desempenho da empresa, a fim de realizar ajustes e mudanças; verifica as ações dos 

competidores e os acontecimentos do ambiente externo
Disseminador: .classifica quais informações serão compartilhadas com os subordinados; compartilha 

informações relevantes com os subordinados; assegura que os subordinados recebam informações relevantes 

para a execução da tarefa; 

Porta voz: concede entrevistas e/ou realiza discursos e/ou apresenta informações da empresa para públicos 

externos; pronuncia-se sobre a história ou situação da empresa em eventos ou reuniões; reinvindica benefícios 

para o setor como um todo;

Empreendedor: identifica oportunidades para explorar novos negócios para a empresa; procura por inovações 

que possam se tornar projetos da empresa; conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança de 

produto ou serviço

Solucionador de disturbios: resolve os conflitos entre subordinados, advindos de situações inesperadas; 

resolve os impasses dos subordinados com clientes, fornecedores e/ou outras pessoas;
Alocador de recursos: organiza o tempo para a realização do trabalho; decide sobre os investimentos da 

empresa;
Negociador: negocia acordos com entidades de classe, governamentais e jurídicas; negocia a comercialização 

de produtos, serviços ou acordos com outras empresas;

Faturamento Bruto valores recebidos pela venda de produtos ou serviços

Rotatividade dos funcionários  {(nºdemissões+nºadmissoes/2)/nº funcionários ativos}

1

2

3

Identificar como esta o desempenho 

organizacional das pequenas empresas, 

umas em relaçao as outras

Desempenho organizacional
Questionário desenvolvido 

pela autora com base na 

revisão da literatura

Identificar quais papeis de Mintzberg 

(1973) sao mais desempenhados pelos 

dirigentes da pequena empresa

Papéis do administrador

Decisional

Por meio da aplicação do 

questionário estruturado de 

Oliveira (2010)

Identificar por meio da aplicaçao do 

inventário de estilos de aprendizagem 

quais os estilos de aprendizagem dos 

dirigentes das pequenas empresas

Estilos de aprendizagem

Por meio da aplicaçao do 

inventário de estilos de 

aprendizagem de Kolb 

(1984). Trata-se de um 

questionário estruturado.

Interpessoal

Informacional
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Apêndice A - continuação 

 

 

 

 

 

 

# Objetivos Específicos Variáveis da pesquisa Subvariáveis da pesquisa Construtos de pesquisa Coleta de dados

Divergente

´- percebe as informações pela impressão processada reflexivamente; 

- sem a necessidade de experimentar ativamente; 

- divergente porque as coisas são processadas de diferentes perspectivas.

Convergente

´- perceber as informações pela conceitualização abstrata;

- processa experimentando ativamente;

- convergente porque as pessoas tomam decisões rapidamente.

Acomodador

´- percebendo a informação por meio da experiência concreta;

- processando as informações ativamente;

- acomodador porque faz uma adaptação do aprendizado em seu beneficio e utiliza a criatividade para mudar e 

fazer melhor.

Assimilador

´- percebe as informações com base na compreensão intelectual;

´- processa de modo reflexivo, sem necessidade de experiência ativa;

´- assimilador porque analisa, organiza e assimila partes da informação e as transforma em um todo.

Reresentante: participa de eventos externos, como cerimônias de concessão de prêmios ou de entidade de 

classe; atende as pessoas externas, como funcionários da SABESP, prefeituras, sindicatos ou fiscais de tributos; 
Líder: realiza eventos sociais, tais como jantares ou almoços, para promover a imagem ou produtos da empresa; 

comunica,  da ordens e orientação aos subordinados; critica, reconhece e motiva os subordinados; percebe que 
Ligação: estabelece meios de comunicação com os funcionários; estabelece relacionamentos profissionais com 

pessoas externas a empresa;
Monitor: repassa informações externasimportantes aos funcionários; identifica e coleta informações relevantes 

para a empresa; avalia o desempenho da empresa, a fim de realizar ajustes e mudanças; verifica as ações dos 

competidores e os acontecimentos do ambiente externo
Disseminador: .classifica quais informações serão compartilhadas com os subordinados; compartilha 

informações relevantes com os subordinados; assegura que os subordinados recebam informações relevantes 

para a execução da tarefa; 

Porta voz: concede entrevistas e/ou realiza discursos e/ou apresenta informações da empresa para públicos 

externos; pronuncia-se sobre a história ou situação da empresa em eventos ou reuniões; reinvindica benefícios 

para o setor como um todo;

Empreendedor: identifica oportunidades para explorar novos negócios para a empresa; procura por inovações 

que possam se tornar projetos da empresa; conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança de 

produto ou serviço

Solucionador de disturbios: resolve os conflitos entre subordinados, advindos de situações inesperadas; 

resolve os impasses dos subordinados com clientes, fornecedores e/ou outras pessoas;
Alocador de recursos: organiza o tempo para a realização do trabalho; decide sobre os investimentos da 

empresa;
Negociador: negocia acordos com entidades de classe, governamentais e jurídicas; negocia a comercialização 

de produtos, serviços ou acordos com outras empresas;

Faturamento Bruto valores recebidos pela venda de produtos ou serviços

Rotatividade dos funcionários  {(nºdemissões+nºadmissoes/2)/nº funcionários ativos}

1

2

3

Identificar como esta o desempenho 

organizacional das pequenas empresas, 

umas em relaçao as outras

Desempenho organizacional
Questionário desenvolvido 

pela autora com base na 

revisão da literatura

Identificar quais papeis de Mintzberg 

(1973) sao mais desempenhados pelos 

dirigentes da pequena empresa

Papéis do administrador

Decisional

Por meio da aplicação do 

questionário estruturado de 

Oliveira (2010)

Identificar por meio da aplicaçao do 

inventário de estilos de aprendizagem 

quais os estilos de aprendizagem dos 

dirigentes das pequenas empresas

Estilos de aprendizagem

Por meio da aplicaçao do 

inventário de estilos de 

aprendizagem de Kolb 

(1984). Trata-se de um 

questionário estruturado.

Interpessoal

Informacional
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Apêndice B – Protocolo de Pesquisa – 2a fase: Qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Objetivos Específicos Categorias da pesquisa Sub categorias Descrição das subcategorias Coleta de dados

Etnométodos Teorias pessoais
Maneira como indivíduo entende e cria seus próprios conceitos e atribuem os mesmos em relação à determinado 

tema.

Significados subjetivos Significados implícitos Conceitos que os dirigentes podem ter internalizados e que nunca foram estudados na teoria das PMEs

Etnométodos Teorias pessoais
Maneira como indivíduo entende e cria seus próprios conceitos e atribuem os mesmos em relação à determinado 

tema

Significados subjetivos Significados implícitos Conceitos que os dirigentes podem ter internalizados e que nunca foram estudados na teoria das PMEs

Etnométodos
Teorias pessoais

Maneira como indivíduo entende e cria seus próprios conceitos e atribuem os mesmos a respeito da relação da 

aprendizagem e do trabalho do dirigente.

Significados subjetivos
Significados implícitos

Conceitos que os dirigentes podem ter internalizados a respeito dessa relação e que nunca foram estudados na teoria 

das PMEs

3

Compreender o significado subjetivo da 

relação da aprendizagem e do trabalho do 

dirigente
Análise da conversa

Compreender os etnométodos e o 

significado subjetivo atribuído ao trabalho do 

dirigente

1

2

Análise da conversa

Análise da conversa

Compreender os etnométodos e os 

significados subjetivos atribuídos a 

aprendizagem do dirigente
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Apêndice C– Categorização dos dados 

 

 

Empresa

Questão 
Trabalho do 
Dirigente 2

Média das questões 
sobre os papéis 
interpessoais

Média mais representativa 
entre os papéis interpessoais, 
informacionais e decisionais.

QTD31 QTD32 QTD33 QTD34 QTD35 QTD36 QTD37 QTD38 QTD39 QTD40 QTD41 QTD42

5 4 5 2 3 3 2 2 4 2 4 5 3,42 4,06 Informacionais

5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4,67 4,67 Decisionais/Processo

5 4 4 2 2 1 4 4 5 4 4 4 3,58 3,63 Interpessoais

5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4,58 4,25 Processo

4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3,33 3,63 Interpessoais

ABORDAGEM DO PROCESSO Média

Processo

Média mais 

representativa 

Papéis

Trabalho do dirigente

Média mais representativa 
entre os papéis. Nesse caso foi 
a dos papéis informacionais. 

Compara e verifica qual a maior média entre a abordagem do processo 
e a média mais representativa da abordagem dos papéis. Nesse caso a 
maior foi da abordagem dos papéis e, ainda, dos papéis informacionais
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Apêndice D – Organização dos dados 

 

EMPRES
A 

Trabalho do dirigente Estilos aprendizagem 

Desempenho Organizacinal 

DRF 11-
12 

DRF 12-
13 

DRF 13-
14 

DRT 11-
12 

DRT 12-
13 

DRT 13-
14 

1 Informacionais Assimilador -0,2 0,0245 0,0179 0,22 0,11 0,32 

2 Decisionais/Processo Divergente 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

3 Interpessoais Divergente 0,3 0,1 0,4 0,03 0,03 0,03 

4 Processo Acomodador 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 

5 Interpessoais Acomodador/Divergente -0,69 0,48 0,14 -0,05 0,05 0 

6 Decisionais Divergente/Assimilador 0,1 0,1 0 0 0 0 

7 Informacionais Assimilador 0 0,19 0,38 0 0 0 

8 Decisional Divergente/Assimilador 0 3 10 0,2 0,3 0,7 

9 Informacionais Divergente 0,19 0,14 0,03 0 0 0 

10 Informacionais Divergente 0,15 0,12 0,11 0 0 0 

11 Interpessoais Assimilador 0,21 0,12 0,11 0,17 0,15 0,2 

12 Processo Assimilador 0,2 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 

13 Processo Divergente/Assimilador 0 0,6 0,65 0 0,7 0,7 

14 Processo Divergente 0,15 0,1 0,1 0 0,05 0,15 

15 Processo Assimilador 0,15 0,2 0,5 0,01 0,01 0,01 

16 Processo Acomodador 0,1 -0,05 0,098 0,001 0,002 0,003 

17 Interpessoais Assimilador 1 0,9 0,8 0,5 0,45 0,4 

18 Processo Divergente 0,3 -0,4 0 0 0 0,3 

19 Processo Acomodador 1 1 1 0,2 0,3 0,5 
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20 Decisionais Assimilador 0 0,05 0 0,01 0,01 0,01 

21 Interpessoais Divergente 0,12 0,1 0 0 0 0 

22 Processo Convergente 0 -0,05 -0,1 0 0,05 0,2 

23 Interpessoais Assimilador -0,26 0,2 -0,0929 0,09 0,018 -0,0022 

24 Informacionais Acomodador/Divergente 0,02 1 0,67 0,052 0,12 0,09 

25 Decisionais Acomodador 0,35 0,4 0,35 0,5 0,5 0,5 

26 Processo Assimilador 0,08 -0,1 0 0,22 0,18 0,22 

27 Informacionais Assimilador 0 -0,2 0 0 -0,25 0 

28 Processo Divergente 0 1 0,3 0,2 0,5 0,15 

29 Processo Assimilador 0,2 0,4 1 0,5 0,8 0,8 

30 Decisionais/Processo Acomodador 0,15 -0,08 -0,15 0,2 -0,1 -0,2 

31 Decisionais Acomodador 0,14 0,18 0,15 0,15 0,2 0,25 

32 Decisionais/Processo Divergente 0,04 0,04 0,04 0 0 0 

33 Informacionais Acomodador 0,0887 0,012 0,13 0,02 0,02 0,02 

34 Processo Divergente 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

35 Informacionais Divergente -0,3 -0,25 -0,4 0,18 0,17 0,17 

36 Informacionais Divergente -0,1 -0,1 -0,1 0 0 0 

37 Interpessoais Assimilador 0,1 0,05 0,05 0,3 0,5 0,25 

38 Decisionais Acomodador 0,3 0,1 0,07 0,7 0,7 0,6 

39 
Interpessoais/Informacionai
s Assimilador 0,03 0,04 0,4 0,34 0,39 0,24 

40 Processo Divergente 0,09 0,3 -0,2 0,08 0,1 0,1 

41 Informacionais Assimilador -0,7 3,05 -0,4 0,2 0,4 0,3 

42 Processo Convergente 0 0 0 0 0,4 2 

43 Processo Divergente -0,2 0,1 0,6 0,02 0,02 0,01 

44 Processo Assimilador 0 0 0 0 0 0 

45 Decisionais/Processo Acomodador 0,2 -0,1 -0,3 0,02 0,02 0,01 

 



195 
 

Apêndice E – Transcrição de trechos da entrevista com o dirigente A 

 

Trecho 1 – Entrevista A – (02´03´´) 

Dirigente: A gente tem que ser pau para toda obra, entendeu? Tem que auxiliar na produção, auxiliar na usinagem, auxiliar no projeto, auxiliar 

compras, auxiliar vendas, atender clientes também, entendeu? Então, principalmente clientes quando o assunto é técnico e que as pessoas na 

verdade elas perdem um pouco, né? Como eu tenho já uma vasta experiência na questão desses tipos de equipamentos que a gente fabrica, né? 

Então fica mais fácil pra mim conduzir as coisas, vamos dizer, os questionamentos técnicos. 

 

Trecho 2 – Entrevista A – (02´03´´) 

Dirigente: O rótulo é o quebra galho (risos), quebra galho, quebra galho de todo mundo entendeu? Como eu te falei, você tem que tentar resolver 

situações de todas às áreas, né? É Claro que pra tentar resolver isso tem que ter um pouco de conhecimento, e/ou aliás, uma experiência em 

cima, na verdade, o que eu faço aqui é pela experiência que eu tenho ao longo desses tempos de trabalho em cima disso, né? Já te falei que 

pessoal do departamento de engenharias aí de grandes empresas aí, eles não fazem nada sem ligar para mim e perguntar se pode ser feito, se 

não pode ser feito se não pode, pra mim calcular, entendeu? Vou te falar faz, pode fazer, então, é o verdadeiro quebra galho, entendeu? (Risos).  

Pesquisadora: Vai resolvendo aí os problemas que acontecem. 

 

Trecho 3 – Entrevista A (04´10´´) 

Pesquisadora: Assim, o senhor falou que o senhor tem até o ensino médio completo né? Não?  

Dirigente: Tenho quarto ano de grupo primário. 
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Pesquisadora: Quarto ano do primário e o senhor tem experiências que o senhor já trabalhou nesta área em Ribeirão Bonito? 

Apêndice E – Continuação 

 

Dirigente: Sim, as experiências que eu adquiri foi comprando livros, estudando e as dúvidas que eu tinha eu perguntava para alguém, entendeu? 

É, em cima de manuais de engenharia, e resistência de matérias, entendeu? Fiz curso em cima da de hidráulica, pneumática, entendeu? E na 

verdade quem calcula todos os equipamentos hoje que é fabricado aqui, que é esta área de água, petróleo, bombas, essas coisas, quem calcula 

tudo sou eu, normalmente, eu que faço os cálculos de dimencionamento, entendeu? Materiais, hidráulicos, pneumático, normalmente sou eu que 

desenvolvo isso aí. 

 

Trecho 4 – Entrevista A – (6`11``) 

Pesquisadora: Hoje, por exemplo, quando o senhor se depara com algum problema que o senhor não sabe resolver, como o senhor vai 

fazendo? 

Dirigente: Quando eu não consigo resolver, aí eu busco ajuda em outros setores, entendeu? Pessoal de engenharia, entendeu? Pra pode resolve 

o problema, entendeu? É dessa forma aí, principalmente em projetos, né? Hum, mas na questão de projetos, o único que fez máquina hidráulica 

para perfurar poço de petróleo no Brasil foi eu, estou com o projeto totalmente desenvolvido por mim, foi descoberto aqui, né? Hoje tenho 

perfuratriz fazendo furo direcional no Brasil que ninguém tinha feito no Brasil, entendeu? Eu fiz, e não foi cópia de ninguém e nem observei uma 

fotografia, desenvolvi todo o projeto, né? Tenho essas máquinas, furamos até 3 mil metros de furos direcional pra área de petróleo, entendeu? 
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Apêndice E – Continuação 

 

Trecho 5 – Entrevista A – (7´50´´) 

Dirigente: Porque é muito fácil copiar as coisas, né? Que é o que a maioria faz, né? Eu nunca copiei nada de ninguém, hoje as maiorias das 

empresas copiam os produtos que eu faço, tem um monte de gente copiando os equipamentos que eu faço no mercado, e eu nunca copiei nada 

de ninguém, eu sempre criei, nem um parafuso, nunca copiei nada de ninguém, entendeu? Sempre fui eu que criei, toda essa linha de 

equipamento que tenho hoje que na empresa, foi tudo eu que desenvolvi praticamente. Sempre fui eu que criei. 

 

Trecho 6 – Entrevista A – (9´00´´) 

Dirigente: A maioria das situações quando eles se deparam, principalmente o pessoal na produção, se deparam com projetos que eles não 

conseguem solucionar, entendeu? (risos) Sempre me procuram.Pra solucionar, entendeu? 

 

Trecho 7 – Entrevista A – (9´57´´) 

Pesquisadora: E como o senhor faz para buscar, para adquirir experiência, alguma coisa para isso?. 

Dirigente: A experiência, a vivência ao longo do tempo em cima desse tipo de produto, das coisas que a gente faz, então a gente fica, tem 

uma visão mais clara dos problemas, do que pode acontecer, o que vai acontece, entendeu? É como te falei, e tem várias empresas de 
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engenharia fora, né? Que trabalham nessa área principalmente de petróleo que algo que eles vão fazer ou dificuldades que eles têm, algum 

desenvolvimentos que eles querem fazer, mudanças, aquelas coisas eles me consultam, sempre me consultam pra saber se vai da certo, se não  

 

Apêndice E – Continuação 

 

dá, como tem que fazer, entendeu? E eu sempre passei isso para todo mundo e nunca cobrei nada por isso, entendeu? Por isso que eu 

continuo pobre, porque minha vida sempre foi ensinar entendeu? Ensinar as pessoas o que eu aprendi ao longo do tempo. 

 

 

Trecho 8 – Entrevista A – (25´46´´) 

Dirigente: Na verdade eu sou um ex-boia fria que conseguiu fazer alguma coisa na vida sem a ajuda de ninguém, sempre sozinho. 

Pesquisadora: É verdade... 

Dirigente: Então, tô aí, tenho nome bom no mercado, praticamente no mundo, entendeu? Já recebi visitas aqui do pessoal da China, Coréia, do 

Japão, da Holanda, Estados Unidos, Canadá, entendeu? Que vem porque se sabe os produtos que a gente desenvolve, né, Entendeu? Tem 

empresas foras  do que tão, até pediram pra gente montar representações, que querem pegar representação nossa, entendeu?  

 

Trecho 9 – Entrevista A – (27´19´´) 

Dirigente: Eu não mudei nada, eu sou a mesma pessoa de quando carpia cana, o mesmo jeito, eu não mudei, não é porque eu consegui fazer 

alguma coisa que, entendeu? Que eu me sinto superior a ninguém, nós não somos superior a ninguém. 
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Apêndice F – Transcrição de trechos da entrevista com o dirigente B 

Trecho 1 – Entrevista B – (00´30´´) 

Pesquisadora: Você poderia me contar um pouco a respeito da sua rotina, desde a hora que você chega até às cinco, assim, a hora que você 

vai? 

Dirigente: Normalmente de manhã quando eu chego, eu... eu passo pelo laboratório que a gente tem aqui, e eu pergunto - porque normalmente 

eu chego um pouco depois que o pessoal já tá aqui já - não chego junto com o pessoal -  então eu vou no laboratório e pergunto como estavam 

as cargas anteriores de vazamento que eu não estava presente.  

Pesquisadora: Se ocorreu algum problema, se ele tem alguma dúvida de alguma coisa que ele queira falar, aí ele vai me contar o que 

aconteceu, se tá tudo certo, ou, se aconteceu algum problema ou outro, ou, se aconteceu alguma coisa e o que ele teve que fazer...o que ele teve 

que fazer para corrigir aquilo.  

Dirigente: Normalmente eu faço isso de manhã. 

 

Trecho 2 – Entrevista B – (03´58´´) 

Pesquisadora: Quando acontece algum problema assim, quando alguma coisa inesperada ocorre, o que você faz para conseguir resolver esses 

problemas assim? 
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Dirigente: Uma coisa que não é rotineira, então, na verdade eu tento improvisar alguma coisa na hora, é que é assim, se é uma coisa que não é 

uma rotina, normalmente o pessoal não sabe mesmo o que vai te que se feito, normalmente vão me procurá, eles vão me procurar porque eu 

tenho que resolver o problema, é aí eu tento interpretá na hora o que realmente, na hora que eu tô pensando e/ou  a melhor solução para aquilo  

 

Apêndice F – Continuação 

 

que pode se feito, é, basicamente é isso, eu tento buscar o conhecimento que eu tenho naquele momento pra tentar resolver a situação da melhor 

forma possível. 

 

Trecho 3 – Entrevista B – (13´00´´) 

Dirigente: Se for uma outra fundição eu acho que ajudaria, que é um setor semelhante, mas aí eu teria que talvez estudar outras rotinas pra 

outros tipos de setores de empresas, porque assim, talvez ela não tenha um laboratório, mas eu acho que sim, eu acredito que (incomprensível) 

algumas rotinas pra você trabalhar na (incomprensível) de gestão, i talvez especificamente esta seja pro mesmo setor, acredito que ou a 

empresa, ou uma outra empresa de fundição ajudaria talvez esse procedimento, aí as outras empresas, outros setores, teria que verificar o que é 

mais interessante, você verifica durante o dia ou ir à tarde, pra que você tenha as informações necessárias para fazer a gestão. 

 

Trecho 4 – Entrevista B – (22´39´´) 

Pesquisadora: Se eu te pedisse pra definir gestão, baseado no que você faz aqui, nesse conjunto de atividades aí que você mencionou, da sua 

rotina? Defina gestão de acordo com sua experiência na empresa... 
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Dirigente: Tá, eu acho que é...que é... tomar uma..., resolver algumas coisas com pequenas informações, você vai buscando informações que 

são importantes pra você, que, juntando todas essas informações, vocconsegue ter uma idéia melhor do que tá acontecendo, pra tomar a melhor 

decisão. Então eu acho que, seria mais ou menos isso o trabalho que eu faço. (Risos) 

 

Apêndice F – Continuação 

 

Trecho 5 – Entrevista B – (23´30´´) 

Pesquisadora: Assim ó, aconteceu algo novo aí, você precisa resolver, seu pai não sabe, a Suzana não sabe, as meninas ali não sabem, 

ninguém do laboratório, nenhum engenheiro, nem fornecedor, assim... ninguém aqui vai saber... 

Dirigente: Tá, Entendo. Eles precisam de uma forma pra resolver, né? 

Eu acho que eu vou, eu vou usar muito a intuição, eu vou usar minha intuição, daquilo mesmo que eu aprendi durante a vida (incomprensível) até 

hoje, talvez que eu acho que seria a melhor solução (pausa). Trabalharia mais com forma de intuição mesmo, se não posso buscar na internet, 

não, não existe nenhum fornecedor, ou se não existe estas outras formas que eu consiga buscar essa informação, eu ia usar a intuição e tentar 

verificar se esse seria o melhor resultado depois. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário da primeira fase da pesquisa  

 

1) Qual a razao social da empresa?____________________________________________________________________________________________________________________________

2) A empresa tem filiais?____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) A empresa já teve outros dirigentes?_________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

4) A empresa tem sócios?_____________________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

5) Os sócios ou dirigentes tem relaçao de parentesco?____________ Se sim, qual relaçao?____________________________________________________________________________

6) Todos os sócios trabalham na empresa?______________________ Quais as funçoes de cada um?____________________________________________________________________

7) Há sócios majoritários ou todos tem a mesma porcentagem da empresa?________________________________________________________________________________________

8) Qual a relaçao inicial entre o sócio e a empresa? Fundou, comprou ou herdou a empresa?_________________________________________________________________________

9) Qual o ano de fundaçao, compra, ou ano em que herdou a empresa?____________________________________________________________________________________________

10) Qual a atividade principal da empresa?______________________________________________________________________________________________________________________

11) A empresa sempre se dedicou a esta atividade ou teve alguma outra?___________________________________________________________________________________________

12) Há quanto tempo a empresa atua nesse ramo da industria?____________________________________________________________________________________________________

13) Qual foi o principal motivo de abertura da empresa?__________________________________________________________________________________________________________

14) Atualmente, quantos funcionários trabalham na empresa?_____________________________________________________________________________________________________

1) Nome:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino

3) Idade:

4) Estado civil: (   ) solteiro   (  ) casado   (  ) divorciado

5) Qual a sua raça?__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Qual a sua religiao/igreja?_________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Qual o seu grau de escolaridade?___________________________________________________________________________________________________________________________

5) Há quanto tempo você é o dirigente principal da empresa?____________________________________________________________________________________________________

6) Atualmente, se dedica a outros negócios?___________________________________________________________________________________________________________________

7) Já foi proprietário ou sócio de outras empresas?_______________. Se sim, em que ramo?__________________________________________________________________________

8) Quais foram as experiencias passadas em outros ramos de negócio?____________________________________________________________________________________________

9) Telefone comercial: (   )_________-_______________; Email: ____________________________________________________________________________________________________

Muito 

Raramente

1.
...participa de eventos externos, como cerimônias de 

coC33:C62ncessão de prêmios ou de entidade de classe;

2.
...atende as pessoas externas, como funcionários da SABESP, 

prefeituras, sindicatos ou fiscais de tributos;

3.
...realiza eventos sociais, tais como jantares ou almoços, 

para promover a imagem ou produtos da empresa;

4. ...comunida ordens e orientação aos subordinados;

5. ...critica, reconhece e motiva os subordinados

6.
...percebe que os subordinados compreendem perfeitamente 

as orientações, as aceitam e as cumprem;

7. ...estabelece meios de comunicação com os funcionários;

8.
...estabelece relacionamentos profissionais com pessoas 

externas a empresa;

9.
...repassa informações externas importantes aos 

funcionários;

10. ...identifica e coleta informações relevantes para a empresa;

11.
...avalia o desempenho da empresa, a fim de realizar ajustes 

e mudanças;

12.
...verifica as ações dos competidores e os acontecimentos 

do ambiente externo;

13.
...classifica quais informações serão compartilhadas com os 

subordinados;

14. ...compartilha informações relevantes com os subordinados;

15.
...assegura que os subordinados recebam informações 

relevantes para a execução da tarefa;

16.
...concede entrevistas e/ou realiza discursos e/ou apresenta 

informações da empresa para públicos externos;

17.
...pronuncia-se sobre a história ou situação da empresa em 

eventos ou reuniões;

18. ...reinvindica benefícios para o setor como um todo;

19.
...identifica oportunidades para explorar novos negócios para 

a empresa;

20.
...procura por inovaçõesq eu possam se tornar projetos da 

empresa;

21.
...conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança 

de produto ou serviço;

22.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações cotidianas;

23.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações inesperadas;

24.
...resolve os impasses dos subordinados com clientes, 

fornecedores e/ou outras pessoas;

25. ...organizao tempo para a realização do trabalho;

26. ...decide sobre os investimentos da empresa;

27.
...distribui os recursos financeiros, materiais e físicos, a fim 

de maximizar a eficiencia da empresa;

28.
...convence outras pessoas a cooperarem com projetos da 

empresa;

29.
...negocia acordos com entidades de classe, governamentais 

e jurídicas;

30.
...negocia a comercialização de produtos, serviços ou 

acordos com outras empresas;

A B C D

1.
gosto de lidar com 

meus sentimentos;

gosto de 

refletir sobre 

idéias;

gosto de estar 

fazendo 

coisas;

gosto de 

observar e 

escutar;

2.

escuto e observo 

com cuidado;

me apoio no 

pensamento 

lógico;

confio nas 

minhas 

intuições e 

sentimentos;

trabalho de 

forma intensa 

para realizar as 

coisas;

3.

tendo a examinar as 

coisas;

sou 

responsável 

em relação as 

coisas;

mantenho-me 

calado e 

reservado;

experimento 

sentimentos e 

reações fortes;

4. sentindo; fazendo; observando; pensando;

5.

fico aberto a novas 

experiências;

examino todos 

os lados das 

questões;

gosto de 

analisar as 

coisas 

decompondo-

as em suas 

gosto de 

experimentar as 

coisas;

6.

sou uma pessoa 

observadora;

sou uma 

pessoa ativa;

sou uma 

pessoa 

intuitiva;

sou uma pessoa 

lógica;

7. observação;

relacionament

os pessoais;

teorias 

racionais;

uma 

oportunidade 

de 

experimentar e 

praticar;

8.

gosto de ver os 

resultados do meu 

trabalho;

gosto de idéias 

e teorias;

penso antes 

de agir;

sinto-me 

pessoalmente 

envolvido nas 

coisas;

9.

me apoio nas 

minhas 

observações;

me apoio nos 

meus 

sentimentos;

posso tentar as 

coisas por mim 

mesmo;

me apoio nas 

minhas ideias;

10.

sou uma pessoa 

reservada;

sou uma 

pessoa 

acolhedora;

sou uma 

pessoa 

responsável;

sou uma pessoa 

racional;

11. me envolvo;

gosto de 

observar;

avalio as 

coisas;

gosto de estar 

ativo;

12. analiso as ideias;

sou receptivo 

e com a mente 

aberta; sou cuidadoso; sou prático;

1. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

2. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

... rotatividade como: {(nºdemissões+nºadmissoes/2)/nº funcionários ativos}, indique qual foi a taxa de 

rotatividade de funcionários na sua empresa nos anos de...

Aprendo melhor quando...

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
O desempenho organizacional pode ser entendido como sendo o sucesso financeiro da empresa no longo prazo. Sendo assim, ele pode ser medido em termos de 

faturamento bruto e pela rotatividade de funcionários. Entendendo-se…

... faturamento como os valores recebidos pela venda de produtos ou serviços, em termos percentuais, 

quanto aumentou o faturamento bruto da sua empresa nos anos de...

Quando estou aprendendo...

Aprendo melhor a partir de...

Quando aprendo...

Aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Quando aprendo...

Quando eu aprendo...

Eu aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Eu aprendo...

Quando eu aprendo...

ESTILOS DE APRENDIZAGEM

O estilo de aprendizagem descreve a maneira como você aprende e lida com as ideias e situações do dia a dia em sua vida. Abaixo se encontram 12 frases com opções 

para completá-las. Avalie o final de cada frase, considerando aquele que você acha que se encaixa melhor com o que você faria ao aprender algo. Procure lembrar de 

algumas situações nas quais você teve que aprender algo novo, talvez no trabalho ou na escola. Em seguida, nos espaços em branco, dê um valor de "4" para o fim 

da frase que descreve melhor como você aprender até "1" para o fim da frase que parece menos com a maneira de você aprender.  Não deixe nenhum espaço em 

branco e não repita o mesmo número em cada linha.

Raramente Não Realiza Frequentemente
Muito Frequen-

temente

DADOS DA EMPRESA

TRABALHO DO DIRIGENTE
O trabalho do dirigente se refere a sua rotina de atividades e tarefas que são executadas diariamente para a condução do negócio.  De acordo com a escala abaixo, 

responda  quantas vezes, na sua rotina de trabalho, você...

DADOS DO DIRIGENTE
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Anexo 1 – Questionário da primeira fase da pesquisa – Continuaçao  

 

1) Qual a razao social da empresa?____________________________________________________________________________________________________________________________

2) A empresa tem filiais?____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) A empresa já teve outros dirigentes?_________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

4) A empresa tem sócios?_____________________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

5) Os sócios ou dirigentes tem relaçao de parentesco?____________ Se sim, qual relaçao?____________________________________________________________________________

6) Todos os sócios trabalham na empresa?______________________ Quais as funçoes de cada um?____________________________________________________________________

7) Há sócios majoritários ou todos tem a mesma porcentagem da empresa?________________________________________________________________________________________

8) Qual a relaçao inicial entre o sócio e a empresa? Fundou, comprou ou herdou a empresa?_________________________________________________________________________

9) Qual o ano de fundaçao, compra, ou ano em que herdou a empresa?____________________________________________________________________________________________

10) Qual a atividade principal da empresa?______________________________________________________________________________________________________________________

11) A empresa sempre se dedicou a esta atividade ou teve alguma outra?___________________________________________________________________________________________

12) Há quanto tempo a empresa atua nesse ramo da industria?____________________________________________________________________________________________________

13) Qual foi o principal motivo de abertura da empresa?__________________________________________________________________________________________________________

14) Atualmente, quantos funcionários trabalham na empresa?_____________________________________________________________________________________________________

1) Nome:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino

3) Idade:

4) Estado civil: (   ) solteiro   (  ) casado   (  ) divorciado

5) Qual a sua raça?__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Qual a sua religiao/igreja?_________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Qual o seu grau de escolaridade?___________________________________________________________________________________________________________________________

5) Há quanto tempo você é o dirigente principal da empresa?____________________________________________________________________________________________________

6) Atualmente, se dedica a outros negócios?___________________________________________________________________________________________________________________

7) Já foi proprietário ou sócio de outras empresas?_______________. Se sim, em que ramo?__________________________________________________________________________

8) Quais foram as experiencias passadas em outros ramos de negócio?____________________________________________________________________________________________

9) Telefone comercial: (   )_________-_______________; Email: ____________________________________________________________________________________________________

Muito 

Raramente

1.
...participa de eventos externos, como cerimônias de 

coC33:C62ncessão de prêmios ou de entidade de classe;

2.
...atende as pessoas externas, como funcionários da SABESP, 

prefeituras, sindicatos ou fiscais de tributos;

3.
...realiza eventos sociais, tais como jantares ou almoços, 

para promover a imagem ou produtos da empresa;

4. ...comunida ordens e orientação aos subordinados;

5. ...critica, reconhece e motiva os subordinados

6.
...percebe que os subordinados compreendem perfeitamente 

as orientações, as aceitam e as cumprem;

7. ...estabelece meios de comunicação com os funcionários;

8.
...estabelece relacionamentos profissionais com pessoas 

externas a empresa;

9.
...repassa informações externas importantes aos 

funcionários;

10. ...identifica e coleta informações relevantes para a empresa;

11.
...avalia o desempenho da empresa, a fim de realizar ajustes 

e mudanças;

12.
...verifica as ações dos competidores e os acontecimentos 

do ambiente externo;

13.
...classifica quais informações serão compartilhadas com os 

subordinados;

14. ...compartilha informações relevantes com os subordinados;

15.
...assegura que os subordinados recebam informações 

relevantes para a execução da tarefa;

16.
...concede entrevistas e/ou realiza discursos e/ou apresenta 

informações da empresa para públicos externos;

17.
...pronuncia-se sobre a história ou situação da empresa em 

eventos ou reuniões;

18. ...reinvindica benefícios para o setor como um todo;

19.
...identifica oportunidades para explorar novos negócios para 

a empresa;

20.
...procura por inovaçõesq eu possam se tornar projetos da 

empresa;

21.
...conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança 

de produto ou serviço;

22.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações cotidianas;

23.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações inesperadas;

24.
...resolve os impasses dos subordinados com clientes, 

fornecedores e/ou outras pessoas;

25. ...organizao tempo para a realização do trabalho;

26. ...decide sobre os investimentos da empresa;

27.
...distribui os recursos financeiros, materiais e físicos, a fim 

de maximizar a eficiencia da empresa;

28.
...convence outras pessoas a cooperarem com projetos da 

empresa;

29.
...negocia acordos com entidades de classe, governamentais 

e jurídicas;

30.
...negocia a comercialização de produtos, serviços ou 

acordos com outras empresas;

A B C D

1.
gosto de lidar com 

meus sentimentos;

gosto de 

refletir sobre 

idéias;

gosto de estar 

fazendo 

coisas;

gosto de 

observar e 

escutar;

2.

escuto e observo 

com cuidado;

me apoio no 

pensamento 

lógico;

confio nas 

minhas 

intuições e 

sentimentos;

trabalho de 

forma intensa 

para realizar as 

coisas;

3.

tendo a examinar as 

coisas;

sou 

responsável 

em relação as 

coisas;

mantenho-me 

calado e 

reservado;

experimento 

sentimentos e 

reações fortes;

4. sentindo; fazendo; observando; pensando;

5.

fico aberto a novas 

experiências;

examino todos 

os lados das 

questões;

gosto de 

analisar as 

coisas 

decompondo-

as em suas 

gosto de 

experimentar as 

coisas;

6.

sou uma pessoa 

observadora;

sou uma 

pessoa ativa;

sou uma 

pessoa 

intuitiva;

sou uma pessoa 

lógica;

7. observação;

relacionament

os pessoais;

teorias 

racionais;

uma 

oportunidade 

de 

experimentar e 

praticar;

8.

gosto de ver os 

resultados do meu 

trabalho;

gosto de idéias 

e teorias;

penso antes 

de agir;

sinto-me 

pessoalmente 

envolvido nas 

coisas;

9.

me apoio nas 

minhas 

observações;

me apoio nos 

meus 

sentimentos;

posso tentar as 

coisas por mim 

mesmo;

me apoio nas 

minhas ideias;

10.

sou uma pessoa 

reservada;

sou uma 

pessoa 

acolhedora;

sou uma 

pessoa 

responsável;

sou uma pessoa 

racional;

11. me envolvo;

gosto de 

observar;

avalio as 

coisas;

gosto de estar 

ativo;

12. analiso as ideias;

sou receptivo 

e com a mente 

aberta; sou cuidadoso; sou prático;

1. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

2. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

... rotatividade como: {(nºdemissões+nºadmissoes/2)/nº funcionários ativos}, indique qual foi a taxa de 

rotatividade de funcionários na sua empresa nos anos de...

Aprendo melhor quando...

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
O desempenho organizacional pode ser entendido como sendo o sucesso financeiro da empresa no longo prazo. Sendo assim, ele pode ser medido em termos de 

faturamento bruto e pela rotatividade de funcionários. Entendendo-se…

... faturamento como os valores recebidos pela venda de produtos ou serviços, em termos percentuais, 

quanto aumentou o faturamento bruto da sua empresa nos anos de...

Quando estou aprendendo...

Aprendo melhor a partir de...

Quando aprendo...

Aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Quando aprendo...

Quando eu aprendo...

Eu aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Eu aprendo...

Quando eu aprendo...

ESTILOS DE APRENDIZAGEM

O estilo de aprendizagem descreve a maneira como você aprende e lida com as ideias e situações do dia a dia em sua vida. Abaixo se encontram 12 frases com opções 

para completá-las. Avalie o final de cada frase, considerando aquele que você acha que se encaixa melhor com o que você faria ao aprender algo. Procure lembrar de 

algumas situações nas quais você teve que aprender algo novo, talvez no trabalho ou na escola. Em seguida, nos espaços em branco, dê um valor de "4" para o fim 

da frase que descreve melhor como você aprender até "1" para o fim da frase que parece menos com a maneira de você aprender.  Não deixe nenhum espaço em 

branco e não repita o mesmo número em cada linha.

Raramente Não Realiza Frequentemente
Muito Frequen-

temente

DADOS DA EMPRESA

TRABALHO DO DIRIGENTE
O trabalho do dirigente se refere a sua rotina de atividades e tarefas que são executadas diariamente para a condução do negócio.  De acordo com a escala abaixo, 

responda  quantas vezes, na sua rotina de trabalho, você...

DADOS DO DIRIGENTE
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Anexo 1 – Questionário da primeira fase da pesquisa – Continuaçao 

 

A parte do inventário de estilos de aprendizagem foi retirada por motivos já justificados no decorrer do texto. 

 

 

 

1) Qual a razao social da empresa?____________________________________________________________________________________________________________________________

2) A empresa tem filiais?____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) A empresa já teve outros dirigentes?_________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

4) A empresa tem sócios?_____________________________________Se sim, quantos? ______________________________________________________________________________

5) Os sócios ou dirigentes tem relaçao de parentesco?____________ Se sim, qual relaçao?____________________________________________________________________________

6) Todos os sócios trabalham na empresa?______________________ Quais as funçoes de cada um?____________________________________________________________________

7) Há sócios majoritários ou todos tem a mesma porcentagem da empresa?________________________________________________________________________________________

8) Qual a relaçao inicial entre o sócio e a empresa? Fundou, comprou ou herdou a empresa?_________________________________________________________________________

9) Qual o ano de fundaçao, compra, ou ano em que herdou a empresa?____________________________________________________________________________________________

10) Qual a atividade principal da empresa?______________________________________________________________________________________________________________________

11) A empresa sempre se dedicou a esta atividade ou teve alguma outra?___________________________________________________________________________________________

12) Há quanto tempo a empresa atua nesse ramo da industria?____________________________________________________________________________________________________

13) Qual foi o principal motivo de abertura da empresa?__________________________________________________________________________________________________________

14) Atualmente, quantos funcionários trabalham na empresa?_____________________________________________________________________________________________________

1) Nome:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino

3) Idade:

4) Estado civil: (   ) solteiro   (  ) casado   (  ) divorciado

5) Qual a sua raça?__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Qual a sua religiao/igreja?_________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Qual o seu grau de escolaridade?___________________________________________________________________________________________________________________________

5) Há quanto tempo você é o dirigente principal da empresa?____________________________________________________________________________________________________

6) Atualmente, se dedica a outros negócios?___________________________________________________________________________________________________________________

7) Já foi proprietário ou sócio de outras empresas?_______________. Se sim, em que ramo?__________________________________________________________________________

8) Quais foram as experiencias passadas em outros ramos de negócio?____________________________________________________________________________________________

9) Telefone comercial: (   )_________-_______________; Email: ____________________________________________________________________________________________________

Muito 

Raramente

1.
...participa de eventos externos, como cerimônias de 

coC33:C62ncessão de prêmios ou de entidade de classe;

2.
...atende as pessoas externas, como funcionários da SABESP, 

prefeituras, sindicatos ou fiscais de tributos;

3.
...realiza eventos sociais, tais como jantares ou almoços, 

para promover a imagem ou produtos da empresa;

4. ...comunida ordens e orientação aos subordinados;

5. ...critica, reconhece e motiva os subordinados

6.
...percebe que os subordinados compreendem perfeitamente 

as orientações, as aceitam e as cumprem;

7. ...estabelece meios de comunicação com os funcionários;

8.
...estabelece relacionamentos profissionais com pessoas 

externas a empresa;

9.
...repassa informações externas importantes aos 

funcionários;

10. ...identifica e coleta informações relevantes para a empresa;

11.
...avalia o desempenho da empresa, a fim de realizar ajustes 

e mudanças;

12.
...verifica as ações dos competidores e os acontecimentos 

do ambiente externo;

13.
...classifica quais informações serão compartilhadas com os 

subordinados;

14. ...compartilha informações relevantes com os subordinados;

15.
...assegura que os subordinados recebam informações 

relevantes para a execução da tarefa;

16.
...concede entrevistas e/ou realiza discursos e/ou apresenta 

informações da empresa para públicos externos;

17.
...pronuncia-se sobre a história ou situação da empresa em 

eventos ou reuniões;

18. ...reinvindica benefícios para o setor como um todo;

19.
...identifica oportunidades para explorar novos negócios para 

a empresa;

20.
...procura por inovaçõesq eu possam se tornar projetos da 

empresa;

21.
...conduz a implantação de projetos de melhoria ou mudança 

de produto ou serviço;

22.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações cotidianas;

23.
...resolve os conflitos entre subordinados, advindos de 

situações inesperadas;

24.
...resolve os impasses dos subordinados com clientes, 

fornecedores e/ou outras pessoas;

25. ...organizao tempo para a realização do trabalho;

26. ...decide sobre os investimentos da empresa;

27.
...distribui os recursos financeiros, materiais e físicos, a fim 

de maximizar a eficiencia da empresa;

28.
...convence outras pessoas a cooperarem com projetos da 

empresa;

29.
...negocia acordos com entidades de classe, governamentais 

e jurídicas;

30.
...negocia a comercialização de produtos, serviços ou 

acordos com outras empresas;

A B C D

1.
gosto de lidar com 

meus sentimentos;

gosto de 

refletir sobre 

idéias;

gosto de estar 

fazendo 

coisas;

gosto de 

observar e 

escutar;

2.

escuto e observo 

com cuidado;

me apoio no 

pensamento 

lógico;

confio nas 

minhas 

intuições e 

sentimentos;

trabalho de 

forma intensa 

para realizar as 

coisas;

3.

tendo a examinar as 

coisas;

sou 

responsável 

em relação as 

coisas;

mantenho-me 

calado e 

reservado;

experimento 

sentimentos e 

reações fortes;

4. sentindo; fazendo; observando; pensando;

5.

fico aberto a novas 

experiências;

examino todos 

os lados das 

questões;

gosto de 

analisar as 

coisas 

decompondo-

as em suas 

gosto de 

experimentar as 

coisas;

6.

sou uma pessoa 

observadora;

sou uma 

pessoa ativa;

sou uma 

pessoa 

intuitiva;

sou uma pessoa 

lógica;

7. observação;

relacionament

os pessoais;

teorias 

racionais;

uma 

oportunidade 

de 

experimentar e 

praticar;

8.

gosto de ver os 

resultados do meu 

trabalho;

gosto de idéias 

e teorias;

penso antes 

de agir;

sinto-me 

pessoalmente 

envolvido nas 

coisas;

9.

me apoio nas 

minhas 

observações;

me apoio nos 

meus 

sentimentos;

posso tentar as 

coisas por mim 

mesmo;

me apoio nas 

minhas ideias;

10.

sou uma pessoa 

reservada;

sou uma 

pessoa 

acolhedora;

sou uma 

pessoa 

responsável;

sou uma pessoa 

racional;

11. me envolvo;

gosto de 

observar;

avalio as 

coisas;

gosto de estar 

ativo;

12. analiso as ideias;

sou receptivo 

e com a mente 

aberta; sou cuidadoso; sou prático;

1. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

2. 2010 a 2011 2011 a 2012 2012 a 2013

... rotatividade como: {(nºdemissões+nºadmissoes/2)/nº funcionários ativos}, indique qual foi a taxa de 

rotatividade de funcionários na sua empresa nos anos de...

Aprendo melhor quando...

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
O desempenho organizacional pode ser entendido como sendo o sucesso financeiro da empresa no longo prazo. Sendo assim, ele pode ser medido em termos de 

faturamento bruto e pela rotatividade de funcionários. Entendendo-se…

... faturamento como os valores recebidos pela venda de produtos ou serviços, em termos percentuais, 

quanto aumentou o faturamento bruto da sua empresa nos anos de...

Quando estou aprendendo...

Aprendo melhor a partir de...

Quando aprendo...

Aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Quando aprendo...

Quando eu aprendo...

Eu aprendo melhor quando...

Quando estou aprendendo...

Eu aprendo...

Quando eu aprendo...

ESTILOS DE APRENDIZAGEM

O estilo de aprendizagem descreve a maneira como você aprende e lida com as ideias e situações do dia a dia em sua vida. Abaixo se encontram 12 frases com opções 

para completá-las. Avalie o final de cada frase, considerando aquele que você acha que se encaixa melhor com o que você faria ao aprender algo. Procure lembrar de 

algumas situações nas quais você teve que aprender algo novo, talvez no trabalho ou na escola. Em seguida, nos espaços em branco, dê um valor de "4" para o fim 

da frase que descreve melhor como você aprender até "1" para o fim da frase que parece menos com a maneira de você aprender.  Não deixe nenhum espaço em 

branco e não repita o mesmo número em cada linha.

Raramente Não Realiza Frequentemente
Muito Frequen-

temente

DADOS DA EMPRESA

TRABALHO DO DIRIGENTE
O trabalho do dirigente se refere a sua rotina de atividades e tarefas que são executadas diariamente para a condução do negócio.  De acordo com a escala abaixo, 

responda  quantas vezes, na sua rotina de trabalho, você...

DADOS DO DIRIGENTE


