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RESUMO 

 

O princípio da eficiência, norteador da nova gestão pública, oportuniza a discussão 

acerca da ação empreendedora nas organizações públicas, pois, essa ação remodela 

o estágio vigente e contribui para a melhoria da utilização dos recursos públicos e 

qualidade dos serviços. Este estudo teve o objetivo de descrever os condicionantes 

do intraempreendedorismo nos sistemas AME do município de Petrolina-PE. A 

pesquisa caracteriza-se pela abordagem de métodos mistos quantitativa e qualitativa, 

utilizou-se a técnica de levantamento, e quanto aos fins foi descritiva. A amostra foi a 

aleatória estratificada, composta por 77 profissionais distribuídos em 13 unidades que 

foram determinados pelo software R 3.3.0, a coleta foi realizada através de entrevistas 

instrumentalizada por um questionário estruturado, os dados foram tratados através 

do teste de mediana, estatística descritiva e a análise de conteúdo temática 

qualitativa. Identificou-se nos profissionais a presença das características 

comprometimento, busca de informações e persuasão e rede de contatos, e a 

ausência das características correr riscos moderados e lócus de controle interno. No 

nível organizacional, observou-se a presença do fator clareza de papéis, e a limitação 

dos fatores suporte gerencial e recompensas/reforços. Os profissionais estão 

insatisfeitos com as atuais condições de trabalho, a falta de espaços de discussões e 

da autonomia sobre o trabalho. Sendo assim, é indicado que o município direcione 

sua atenção com vistas a melhoria das condições de trabalho destes profissionais, 

pois, só a partir de uma base sólida, é possível desenvolver um ambiente criativo e 

inovador.   

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Saúde. Características do Comportamento 

Empreendedor.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The principle of efficiency, guiding of the new public management, allows the 
discussion about the entrepreneurial action in public organizations, because, this 
action reshapes the current stage and contributes to the improvement of the use of 
public resources and quality of services. This study aimed to describe the intra-
entrepreneurship conditions in the AME systems of the city of Petrolina-PE. The 
research is characterized by the approach of mixed methods quantitative and 
qualitative, it was used the technique of survey, and for purposes was descriptive. The 
sample was randomized, consisting of 77 professionals distributed in 13 units that were 
determined by software R 3.3.0, the collection was performed through interviews 
instrumentalized by a structured questionnaire, the data were treated through the 
median test, descriptive statistics and analysis of qualitative thematic content. 
Professionals identified the presence of compromising characteristics, information 
search and persuasion and network of contacts, and the absence of characteristics to 
take moderate risks and internal control locus. At the organizational level, we observed 
the presence of the role clarity factor, and the limitation of managerial support factors 
and rewards / reinforcements. The professionals are dissatisfied with the current 
conditions of work, the lack of spaces of discussions and the autonomy at work. 
Therefore, it is indicated that the municipality directs its attention with a view to improve 
the working conditions of these professionals, because, only from a solid base, it is 
possible to develop a creative and innovative environment.  
 
Keywords: Intrapreneurship; Health; Characteristics of Entrepreneurial Behavior. 
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A ação empreendedora pode se transformar e ser transformadora nos diversos 

contextos da sociedade contemporânea. Entretanto independente do ambiente, 

acredita-se que o surgimento do agente que empreende é condicionado a existência 

de um indivíduo com características empreendedoras, bem como, de um contexto que 

favoreça o desenvolvimento da criatividade e, por conseguinte, da inovação, que é a 

materialização do empreender.  

Essa inovação pode ser desenvolvida no âmbito privado e público (COELHO, 

2010). Ferreira et al. (2014) afirma que a nova gestão pública tem suas propostas 

focadas no aumento da eficiência, ou seja, na busca por resultados práticos quanto a 

produtividade e economicidade, com vistas a redução de desperdício do dinheiro 

público (MONTEIRO, 2014). O artigo 39, §7, da Constituição Federal de 88, 

estabelece que as três esferas do governo, disciplinarão os recursos provenientes da 

economia com despesas correntes em cada órgão, para que sejam aplicadas em 

programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público (BRASIL, 1988). 

 Com relação aos estudos em organizações públicas, Oliveira (2016) analisou 

as particularidades das organizações prestadoras de serviços e, destacou que os 

sistemas de saúde possuem características complexas. Por isso, pouco se falava na 

possibilidade de empreender nesse ambiente. Sobretudo nos sistemas de saúde 

pública, caracterizado pela elevada quantidade de níveis hierárquicos, inflexibilidade, 

paternalismo, burocracia (COELHO, 2010) entre outras tantas. Contudo, em 

decorrência da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), seguida do 

compartilhamento dos recursos e responsabilidades entre os entes federados, os 

profissionais foram empoderados, e isso, pode abrir espaço para a ação 

empreendedora (BACKES, 2008; FERREIRA et al., 2014). Nesse sentido, Ferreira et 

al. (2014) realizou um estudo para identificar e descrever o perfil das experiências de 

inovação no setor de saúde no Brasil, as realizações foram: inovações no processo; 

inovação organizacional e inovação no serviço.    

 Dentre os serviços de saúde prestados pelo município está a Atenção Básica, 

que segundo o Ministério da Saúde, desempenha um papel estratégico porque está 

próxima das pessoas (BRASIL, 2012). No município de Petrolina-PE, a Atenção 

Básica é realizada através do sistema AME, denominado Atendimento 

Multiprofissional Especializado (AME) da Saúde da Família (PETROLINA, 2013). A 

partir de seu estudo, Backes (2008) afirma essa proximidade entre a Atenção Básica 



16 
 

e o contexto local do usuário, traz consigo alguns desafios, mas também, muitas 

possibilidades para os profissionais, que não estariam acessíveis em ambientes 

hospitalares, por exemplo. Apesar disso, não foram encontrados estudos realizados 

no Sertão Nordestino, com o objetivo de discutir possibilidades para aproveitar esse 

ambiente oportuno, além disso, os estudos acerca da ação empreendedora nos 

sistemas de saúde, são geralmente realizados a partir da metodologia de análise de 

conteúdo e observação sistemática, Amorim (2014); Backes (2008); Ferreira et al. 

(2013); Silva (2011), sendo assim, não foram encontradas pesquisas que utilizassem 

métodos estatísticos e que considerassem uma parcela significativa da população 

analisada, como foi o caso deste estudo em que todos os sistemas AME foram 

analisados,  tornando este estudo inovador.   

  Considerando artigo 39, §7 Brasil (1988) que estabelece a busca por ações 

mais eficientes e o potencial da ação empreendedora nas Unidades Básicas de saúde, 

o presente estudo teve como objetivo analisar os determinantes no nível individual e 

organizacional da ação empreendedora nos sistemas AME de Petrolina. 
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2.1 EMPREENDEDORISMO E O SER EMPREENDEDOR: INTERDEPENDÊNCIAS 

CONCEITUAIS 

A teoria do empreendedorismo tem se desenvolvido em paralelo ao 

desenvolvimento do termo em si. O que é o empreendedorismo? Quem é o 

empreendedor? Quais são suas características? Quais são as condições para o 

surgimento do empreendedor?   

O empreendedorismo enquanto fenômeno é antigo, e a fundamentação teórica 

surgiu na década de 1950. Apesar disso, as pesquisas empíricas sobre o assunto 

foram iniciadas apenas ao final do século XX, por isso, a maioria dos estudiosos afirma 

que o campo de conhecimento do empreendedorismo está em formação, e, ainda, 

carece de robustez teórica (GIL; SILVA, 2015; VALE, 2014).  

Considerando essa limitação, Vale (2014) apresentou em seu estudo os 

elementos centrais da literatura sobre empreendedorismo, o seu objetivo foi alcançar 

uma abordagem mais ampla e integrada, para tanto, classificou a literatura existente 

sobre empreendedorismo em três níveis: o micro, meso e macro. Como pode ser visto 

na Figura 1, a visão micro é limitada porque é focada apenas no empreendedor e no 

empreendimento, a visão meso considera o empreendedor, o empreendimento e o 

ambiente particular, ultrapassa a visão micro, porém, a visão mais ampla é a macro, 

abarcando a micro, a meso, e o ambiente mais amplo. Nessa perspectiva, para 

entender o empreendedor e o empreendedorismo, faz-se necessário considerar 

abordagens associadas ao indivíduo e a estrutura.  

 

Figura 1 - Níveis de Análises sobre o Empreendedorismo. 

 
Fonte: Vale (2014). 
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Com relação ao conceito do empreendedorismo, Guimarães (2014) considera 

como o processo de construção ou destruição de um modelo atual, configurando 

novos padrões. Ele entende como um “processo de inovações”. Segundo Coelho 

(2010) foi Joseph Schumpeter o pioneiro a associar a inovação ao empreendedorismo 

e, para ele, o fenômeno da inovação pode ocorrer em organizações públicas ou 

privadas. Na mesma linha, para Guimarães (2014) o empreendedorismo é a 

superação de etapas, que inicia no marco zero e culmina em ações ousadas, e isso, 

remodela o estágio vigente, transporta para um patamar de proatividade, objetivando 

à ocorrência da força matriz institucional. 

O agente da inovação é o empreendedor, eis o elemento central do campo de 

estudo do empreendedorismo. Mas, quem é o empreendedor? Para Vale (2014) “o 

empreendedor é um ator particular e intrigante, multidimensional e complexo”.  

Teixeira (2012) acredita que o empreendedor tem coragem para arriscar, criar e 

inovar, é um indivíduo que mobiliza, toma iniciativa e não relaxa diante da “calma” que 

a experiência pode transmitir. 

Gomes, Rodrigues e Veloso (2016) enfatizam em seu estudo o papel desse 

indivíduo na criatividade nas organizações, pois, segundo eles, a visão 

contemporânea acerca da criatividade, é definida, principalmente, com relação ao 

contexto que ocorrem. E, apesar da importância desse contexto, parece óbvio afirmar 

que algumas pessoas são mais criativas do que outras, ainda que atuem no mesmo 

ambiente.   

Alguns estudiosos afirmam que não é possível dissociar ao conceito de 

empreendedor, a habilidade do indivíduo de reconhecer oportunidades de caráter 

inovador (BRANCO, 2011; EMMENDOERFER; VALADARES, 2011). Segundo 

Ferreira et al. (2013) além de inovador, o empreendedor é um exímio solucionador de 

problemas. 

É perceptível que não existe consenso sobre a definição de empreendedor, tão 

pouco, do que é o empreendedorismo, mas, percebe-se claramente que existe de fato 

uma interdependência conceitual, pois para que ocorra o que cita Guimarães (2014) 

“o processo de inovações” faz-se necessário a existência de um protagonista, o 

empreendedor, com características e comportamentos diferenciados. Neste estudo, 

procurou-se utilizar a abordagem mais completa e sistematizada encontrada nos 

estudos anteriores com relação a essas características e comportamentos. 
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São as Características do Comportamento Empreendedor. Estas 

características foram propostas inicialmente por McClelland, passaram pela revisão e 

complemento de outros pesquisadores, e, sua última adaptação foi realizada por 

(CASTRO, 2011). Essas características estão dividias em três conjuntos, o conjunto 

de Realização, o conjunto de Planejamento e o conjunto de Poder, podem ser 

visualizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Os três conjuntos das Características do Comportamento Empreendedor. 

CONJUNTO DE REALIZAÇÃO 

Busca de oportunidade e iniciativa: Faz as coisas antes do solicitado; aproveita 
oportunidades fora do comum. 
Correr riscos calculados: Avalia alternativa e calcula riscos deliberadamente; age para 
reduzir os riscos; coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 
Persistência: Age diante de um obstáculo significativo; age repetidamente ou muda a 
estratégia. 
Exigência de Qualidade e eficiência: Encontra maneiras de fazer melhor as coisas, mais 
rápido ou mais barato; age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões 
de excelência.  
Comprometimento: Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao 
atingimento de metas e objetivos; colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles. 

CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 

Busca de informações: Dedica-se pessoalmente a obter informações; consulta um 
especialista para obter informações técnicas. 
Estabelecimento de metas: Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm 
significado pessoal. 
Planejamento e monitoramento sistemático: Planeja dividindo tarefas de grande porte 
em pequenas tarefas com prazos definidos. 

CONJUNTO DE PODER 

Persuasão e rede de contatos: Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou 
persuadir os outros. 
Independência e autoconfiança: Busca autonomia em relação a normas e controles de 
outros. 
Lócus de controle interno: Tem capacidade de controlar seu destino e moldam seus 
esforços para alcançar seus objetivos. 

Fonte: Castro (2011). 

 

É considerável o quantitativo de pesquisas com base nas Características do 

Comportamento Empreendedor. Monteiro et al. (2016) abordou a aplicação das 

Características do Comportamento Empreendedor na administração pública 

brasileira, a partir da inspiração biográfica de pessoas notáveis que já faleceram, 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitshek, através da análise, os autores fizeram uma 

apelação acerca da importância da renovação no estilo de gestão do setor público, 

sobretudo no âmbito municipal.   
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Rabelo (2014) realizou um estudo com o objetivo de analisar o que ela chamou 

de “determinantes” do intraempreendedorismo, no nível individual e organizacional 

segundo a percepção dos servidores e funcionários, tendo como unidade de análise 

apenas a pró-reitoria de recursos humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Ainda no nível micro, outra vertente que os pesquisadores do campo do 

empreendedorismo têm dispendido seus esforços é na análise do “ensino do 

empreendedorismo” em vários níveis e ambientes. 

Teixeira (2012) realizou um estudo sobre o projeto nacional de educação para 

o empreendedorismo em Portugal que é voltado para alunos do nível básico, na 

tentativa e responder indagações, tais como: serão os conteúdos dos currículos que 

precisam ser alterados? As práticas pedagógicas que necessitam de adaptações? 

Qual seria o papel dos alunos, professores e dos demais funcionários?  

Apesar dos avanços em relação aos estudos empíricos, sabe-se que eles são 

recentes, e, possivelmente, isso justifica o fato de não ser considerada uma área 

consistente, o fato é que a academia, governo e sociedade em geral, tem reconhecido 

a importância deste ator, o empreendedor. Por isso, muito esforço tem sido 

direcionado para a validação de instrumentos que avaliem as características 

empreendedoras, com vistas ao mapeamento e posterior aprimoramento de 

características não desenvolvidas. 

 

2.1.1 Ferramenta de avaliação das características individuais 

 

Com já foi dito, uma das abordagens mais consistentes acerca do 

comportamento empreendedor são as Características do Comportamento 

Empreendedor, sendo sua última versão desenvolvida por (CASTRO, 2011).  

O único instrumento de avaliação dessas características foi desenvolvido por 

McClelland e é utilizado pelo Programa da United Nations Conference on Trade and 

Development (EMPRETEC). Este programa trata-se de uma capacitação 

empreendedora, e o instrumento é uma ferramenta para autoavaliação das 

Características do Comportamento Empreendedor.  

A partir de 16 anos de experiência com o EMPRETEC, Castro (2011) observou 

reações negativas de vários participantes, bem como com relação aos resultados do 

teste, e isso, o fez buscar reavaliar o teste proposto por McClelland e mesmo tendo 

sido revisado por outros pesquisadores. 
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Após as alterações, Castro (2011) afirma que a metodologia já fora aplicada 

em mais de 600 gestores de grandes empresas e foi amplamente validado pelos 

depoimentos dos respondentes, por ser um instrumento efetivo na identificação dos 

seus perfis empreendedores. Além de ter sido vencedor do prêmio Ser Humano 2008, 

da Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH/MG.  

Todavia como já foi visto, para a ocorrência do empreendedorismo interno, 

além da importância da avaliação e desenvolvimento das características individuais, 

é necessário avaliar o ambiente organizacional, para verificar se existe espaço e 

condições necessárias a ação (CASTRO, 2011 apud BRAZEAL, 2004). 

 

2.2 A CULTURA EMPREENDEDORA: FATORES CONDICIONANTES 

Considerando o conceito abrangente de Guimarães (2014) sobre o 

empreender, é possível constatar que essa ação pode ocorrer nos mais diversos 

ambientes e formatos, como também, ser desenvolvida por diversos atores. Como é 

o exemplo do intraempreendedorismo e do empreendedorismo corporativo, mais uma 

vertente da área de conhecimento do empreendedorismo: o empreendedorismo 

interno. 

Segundo Emmendoerfer e Valadares (2011) a provocação contemporânea do 

espírito empreendedor interno, deve-se as profundas mudanças ocorridas no 

mercado. Eles não se referem ao empreendedor que está na condição de criador ou 

empresário, mas como aquele que está na condição colaborador ou stakeholder.   

Contudo, assim como existem fatores condicionantes para o surgimento e 

evolução do empreendedor proprietário do negócio, existem também, determinantes 

para a ocorrência do empreendedorismo interno.  Nesse sentido, levanta-se a 

seguinte questão: quem pode prover a ação empreendedora interna? Quais seriam 

os aspectos que condicionam essa ação? 

Guimarães (2014); Muzzio (2017) afirmam que reconhecer que a cultura 

organizacional é um fator determinante na busca pela eficiência organizacional é um 

papel do gestor, pois, ela é, em grande parte, “um porto seguro dos agentes 

envolvidos”. Segundo Branco (2011) “os elementos básicos da cultura organizacional 

são: valores partilhados, crenças e comportamentos expectáveis dos membros da 

organização”. É importante constatar que o gestor, geralmente, tem pouco ou nenhum 

controle sobre os fatores externos à organização –  econômicos, demográficos, 
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socioculturais, tecnológicos, políticos, entre outros.- porém, ele pode realizar 

adaptações dos fatores internos com vistas a sua adequação ao ambiente externo. 

Mas, por que o empreendedorismo interno deve ser estimulado? Qual é o objetivo 

desse estilo de gestão?  

O objetivo desse modelo de gestão que está baseado no empreendedorismo 

interno, é o estímulo da inovação, pois assim, será possível aproveitar a energia 

criativa dos colaboradores para que eles inovem (GOMES et al., 2011) e mantenham-

se na busca constante pela eficiência e qualidade dos serviços prestados.  

Para que ocorra o intraempreendedorismo, os indivíduos também precisam 

possuir características criativas, mas, pessoas criativas, irão provavelmente, se 

desenvolver melhor em ambientes que sejam criativos. Por isso, as organizações 

devem promover políticas que encorajem e estimule a inovação, bem como leve em 

consideração, avalie e recompense as ideias geradas (BRANCO, 2011).    

Outro fator relacionado ao sucesso da implementação do empreendedorismo 

interno foi descrito nos resultados da meta-análise de Emmendoerfer e Valadares 

(2011) que considerou o período de 1997-2007, eles constataram que a característica 

peculiar de uma organização empreendedora é possuir poucos níveis hierárquicos, 

pois possibilita que as decisões tomadas, relacionadas à inovação e detecção de 

oportunidades, sejam desenvolvidas por grupos que estão em constate interação. 

Essa arquitetura organizacional levará ao aumento de autonomia e autoridade dos 

colaboradores, aspectos citados por Gomes et al. (2011); Guimarães (2014) em seus 

estudos, como condicionantes à gestão empreendedora. O gerenciamento desse 

poder dentro das organizações, pode ser aplicado através da ferramenta de Gestão 

de Pessoas denominada empowerment, essa ferramenta, possibilita, por exemplo, no 

setor de serviços a delegação de autoridade (GOMES, et al., 2011). No entanto, 

retoma-se a observação de Guimarães (2014) sobre o papel do gestor, pois, segundo 

Gomes et al. (2011) a ação empreendedora interna é uma postura do funcionário, mas 

o empowerment (dar poder) é uma iniciativa que vem do gestor.  

Observa-se que existe consenso na literatura que o produto de uma gestão 

empreendedora é a inovação, no caso da ação empreendedora interna ou do 

intraempreendedorismo, considerado aqui como sinônimos, a inovação pode ser 

realizada a partir de um modelo incremental de produtos, serviços e processos.  

O principal insumo para a inovação é a criatividade, isso justifica a importância 

do estímulo à criatividade dos colaboradores por parte da organização. Segundo 
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Branco (2011) não faz sentido falar em inovação, sem considerar a criatividade, pois, 

a inovação é subsequente à criatividade. Para ele, essa criatividade não existe a partir 

de fatos isolados, ela está na cultura da organização e nas relações entre as pessoas. 

Segundo Muzzio (2017), “a criatividade é condição necessária à inovação”.     

  A maior parte da literatura não distingue o intraempreendedorismo do 

empreendedorismo corporativo, entretanto, para Emmendoerfer e Valadares (2011), 

os termos possuem significados diferentes, e a principal diferença está no horizonte 

de atuação, enquanto o intraempreendedor pode inovar nos produtos e processos 

dentro da organização, o empreendedor corporativo está centrado no mercado, ele 

busca desenvolver novas estratégias e fazer negócios para a organização em que 

trabalha. Sendo assim, a ação empreendedora interna nas organizações públicas que 

melhor se ajusta, é o intraempreendedorismo.  

O esclarecimento sobre a existência de condicionantes para o surgimento do 

empreendedor interno, tem levado estudiosos a examinar quais seriam os fatores que 

podem contribuir ou inibir para ocorrência da ação empreendedora interna (CASTRO, 

2011; FRANÇA; SARAIVA; HASHIMOTO, 2012; GOMES et al., 2016; MACHADO et 

al., 2013; TEZA et al., 2013).  

Para a maioria dos pesquisadores, a implementação bem-sucedida do 

empreendedorismo interno depende da interação entre as características 

empreendedoras dos indivíduos e da organização. Como é possível identificar a 

presença ou ausência desses fatores organizacionais? 

 

2.2.1 Ferramenta de avaliação das características organizacionais 

 

Segundo Kuratko et al. (apud Castro, 2011) é necessária a presença de alguns 

fatores para que ocorra a ação empreendedora interna, por isso, eles criaram um 

instrumento para testar a presença dos elementos organizacionais, denominado 

corporate entrepreneurship assessment instrument (CEAI). Segundo Castro (2011) o 

instrumento apesar de ter sido considerado promissor por pesquisadores e práticos, 

sua publicação é recente e, por isso, não foi amplamente utilizado. 

Vários pesquisadores têm dispendido esforços com vistas ao refinamento do 

instrumento. Castro (2011) desenvolveu em seu trabalho propostas de alterações 

sugeridas pelos pesquisadores que o analisaram. Na Tabela 2 estão os elementos 

presentes no teste refinado. 
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Tabela 2 - Fatores organizacionais que condicionam o surgimento do indivíduo 
intraempreendedor. 

SUPORTE GERENCIAL Disposição da administração em facilitar e 
promover o comportamento empreendedor, 
através da promoção de ideias inovadoras e 
no fornecimento de recursos humanos para 
as tomadas de decisão; 

CLAREZA DE PAPÉIS É a capacidade da alta administração em 
tolerar falhas, prover liberdade de ação, e 
delegar autoridade/responsabilidade aos 
gestores; 

RECOMPENSAS/REFORÇO Refere-se ao desenvolvimento e utilização 
de sistemas de recompensa baseados no 
desempenho, a fim de incentivar trabalhos 
desafiadores; 

DISPONIBILIDADE DE TEMPO Avalia as cargas de trabalho para que os 
indivíduos e grupos tenham o tempo 
necessário para buscar inovação e alcançar 
as metas organizacionais; 

AUTONOMIA/CRITÉRIOS DE TRABALHO Autonomia acerca das decisões relativas a 
metodologia de trabalho. 

Fonte: Adaptado de Rabelo (2014). 

 

 Como já foi citado anteriormente, boa parte dos pesquisadores acreditam que 

a ação empreendedora pode ocorrer em organizações públicas ou privadas, e, apesar 

das suas diferenças, considerar a presença e/ou ausência e buscar gerir esses fatores 

pode ser um caminho viável para estimular empreendedores internos. 

 

 2.3 A AÇÃO EMPREENDEDORA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

O intraempreendedorismo, segundo Coelho (2010), cresce também nas 

organizações públicas, apesar de suas características particulares como a burocracia, 

hierarquia excessiva, paternalismo e inflexibilidade. Complementando, Monteiro et al. 

(2016) destaca que a ação empreendedora se constitui em um elemento central para 

a necessária evolução das organizações públicas, pois, conforme cita Ferreira et al. 

(2014) “a nova gestão pública, tem seu conjunto de proposições focadas na busca 

pelo aumento da eficiência”.  

Um exemplo de iniciativa que visa incentivar o intraempreendedorismo nas 

instituições públicas, são prêmios voltados para a inovação no âmbito público, como 

por exemplo, o INOVASUS que visa estimular à inovação na saúde (FERREIRA et al., 

2014) e outra iniciativa do Ministério do Planejamento (MP) e através da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), que promove o concurso “Inovação na 

Gestão Pública Federal” que reconhece experiências de inovação na gestão pública 
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(COELHO, 2010).  Apesar dos avanços, muitas pessoas -inclusive funcionários 

públicos- ainda se questionam sobre como é possível agir de forma empreendedora 

no âmbito público. 

O empreendedorismo nas organizações públicas ocorre através do modelo 

incremental, materializado através da melhoria dos métodos e processos 

administrativos, e tendo como produto a maximização da efetividade (COELHO, 

2010).   

Dentre os aspectos determinantes para a ocorrência do empreendedorismo 

interno, ou intraempreendedorismo, está a figura do gestor, pois, o estilo de gestão 

condiciona o surgimento dos empreendedores internos. Por isso, Monteiro et al. 

(2016) destaca sobre a necessidade da renovação do estilo de gestão no setor 

público, sobretudo, no âmbito municipal, que, geralmente, dispõe de gestores menos 

qualificados. Nesse sentido, Guimarães (2014) salienta que “a gestão eficiente não 

tem o afã de despertar paixões, mas, fomentar adesões” porque é sempre gratificante 

para o colaborador fazer parte de uma organização que se encontra na vanguarda 

competitiva, mesmo que seja uma organização pública. E que incorporação de novos 

modelos de gestão, será sempre necessária, e a não incorporação do estilo 

empreendedor, constitui-se, possivelmente, no que ele chama de “desinteligência 

gerencial”.   

Vale salientar que existe uma variedade enorme de organizações públicas, 

cada uma com suas características e necessidades peculiares. Nessa perspectiva, 

levanta-se o seguinte questionamento: a ação empreendedora pode ocorrer 

realmente em qualquer organização? Mesmo na prestação serviços tão complexos 

como os de saúde?     

 

2.4 EMPREENDEDORISMO NOS SISTEMAS DE SAÚDE: 

INTRAEMPREENDEDORISMO OU EMPREENDEDORISMO SOCIAL?  

 

No Brasil, a transição demográfica e epidemiológica, representaram um grande 

desafio aos sistemas de serviços de saúde. Em resposta, o Estado brasileiro 

implantou o Sistema Único de Saúde (SUS), esse modelo universal foi a primeira 

inovação do setor. O desenho e elaboração da arquitetura desse sistema, através da 
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gestão compartilhada – União, Estados e Municípios-, demandou um “esforço criativo” 

(FERREIRA et al., 2014).    

 Esse processo “municipalizou” a gestão de alguns sistemas de saúde, exigindo 

novas competências administrativas e políticas da gestão pública local (FISCHER et 

al., 2014). Todavia se considerada a perspectiva de desenvolvimento de experiências 

inovadoras no interior do sistema, superar todos os desafios inerentes a essa 

descentralização, por meio da transferência de recursos e responsabilidades entre os 

entes (FERREIRA et al., 2014) é válida e extremamente importante.  

Ferreira et al. (2014) apresenta algumas possibilidades de inovação na saúde 

pública, estas estão descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Alternativas para inovação no setor de saúde pública. 

INOVAÇÃO DE PROCESSO Redesenho, simplificação e informatização dos processos, 
desburocratização, avaliação e controle administrativos, 
garantia de transparência e interpretação da legislação de 
maneiras a atender a especificidades do setor de saúde;  

INOVAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

Expressa pelo desenvolvimento de novos arranjos e 
estruturas institucionais para a provisão de serviços de 
saúde, tal como a melhoria de atendimento aos usuários de 
um laboratório; 

INOVAÇÃO DE SERVIÇO Expressa por iniciativas de ação direta para melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, como comitês 
coordenadores de autorias por especificidades médicas. 

Fonte: Ferreira (2014). 

 

De qualquer forma, ainda que as experiências e os estudos sejam incipientes 

quando considerado a ação empreendedora nos sistemas de saúde, é possível 

detectar que houve avanços, que o poder público e a academia, por exemplo, já 

despendem esforços e investimentos, para estimular essa prática interdisciplinar e 

multifacetada.    

Nesse sentido, Backes e Erdmann (2009) discutiu a formação do enfermeiro 

pelo olhar do empreendedorismo social, Ferreira et al. (2013) que buscou conhecer 

as características empreendedoras no formando de enfermagem, Ferreira et al. (2014) 

que descreveu as experiências de inovação no âmbito da saúde no Brasil.     

Alguns pesquisadores relacionam a ação empreendedora em organizações 

prestadoras de serviço de saúde com o empreendedorismo social. Segundo Backes 

(2008) o empreendedorismo social pode ser considerando em um grande mecanismo 

para intervenção social, sobretudo na vida comunitária local que é múltipla pelas suas 
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relações e associações complexas. Como é o caso das Unidades Básicas, que estão 

próximas das pessoas e de suas famílias. Para Backes e Erdmann (2009) o 

empreendedorismo social precisa ser estimulado na formação dos profissionais de 

saúde, pois, estes profissionais precisam ser capazes de detectar oportunidades com 

vistas ao desenvolvimento de mudanças positivas. Para eles, essa formação implica 

em ultrapassar as formalidades prescritivas e desenvolver métodos 

problematizadores que considere o ser humano como ele é, singular e complexo. 

O empreendedorismo social é uma ação que vai além da busca pelo lucro e 

competitividade, empreender de forma social é estabelecer ações e estratégias focada 

no cuidado complexo em saúde através da promoção de excelência (FERREIRA et 

al., 2013).  

Constata-se que a ação empreendedora em sistemas de saúde é possível e 

propícia, porém não se pode negar que essas organizações possuem características 

singulares e os profissionais que atuam nela, enfrentam desafios específicos e 

complexos, e talvez, mais do que qualquer outro tipo de organismo.  

Considerando esses desafios específicos, Silva (2011) realizou um estudo para 

identificar os fatores determinantes da carga de trabalho em uma Unidade Básica de 

Saúde do interior de São Paulo, ele identificou seis fatores, são eles: a carga física 

(dores nos membros); a carga cognitiva (decorrente das atividades de leitura e 

anotação); carga psíquica (responsabilidade do lidar com vidas humanas); fatores 

relativos às condições de trabalho (materiais e equipamentos obsoletos); fluxo de 

informações centralizado (pouco espaço para discussão) e queixas quanto ao 

reconhecimento profissional (dos colegas, da chefia imediata e da SMS). 

Nesta pesquisa, a ação empreendedora em sistemas de saúde foi considerada 

como intraempreendedorismo, pois, não houve o objetivo de analisar quais as ações 

que estão sendo implementadas. Por isso, não foi possível avaliar se estas se referem 

a um empreendedorismo social de fato.  
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3 OBJETIVOS 
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3.1 GERAL 

Descrever os condicionantes do intraempreendedorismo dos profissionais 

atuantes no sistema de Atendimento Multiprofissional Especializado (AME) da saúde 

da família no município de Petrolina-PE. 

3.2 ESPECÍFICO 

o Relacionar e quantificar as unidades que fazem parte do sistema AME no 

município de Petrolina-PE; 

o Identificar e quantificar os profissionais atuantes no sistema AME no município 

de Petrolina-PE; 

o Estabelecer uma unidade de análise significativa que represente a realidade do 

sistema AME no município de Petrolina-PE;  

o Coletar e descrever as Características do Comportamento Empreendedor dos 

profissionais do sistema AME; 

o Coletar e descrever informações acerca do grau de presença dos fatores 

organizacionais; 

o Relacionar, codificar e classificar as características dos profissionais e fatores 

organizacionais de forma subjetiva. 
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O presente estudo foi avaliado e APROVADO pela Comissão de Ética e 

Pesquisas - CEP do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – CEDEP 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob o parecer nº 

1.718.389 CEP/CEDEP/UNIVASF (ANEXO A). E respeitou os princípios éticos 

presentes na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2013).  

Os voluntários da pesquisa foram esclarecidos sobre o propósito do projeto, 

caráter metodológico e em seguida, foram convidados a participar espontaneamente 

do estudo; após o aceite eles leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A). Os pesquisadores em questão assumiram a 

responsabilidade frente à privacidade e à confidencialidade dos relatos apresentados, 

preservando integralmente o anonimato dos sujeitos da pesquisa.  

4.1 AMBIÊNCIA DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no estado de Pernambuco, especificamente no 

município de Petrolina, em unidades de Atenção Básica que desenvolve suas ações 

através do sistema AME, denominado Atendimento Multiprofissional Especializado 

(AME) da Saúde da Família, estas unidades atendem a população local e 

circunvizinha (PETROLINA, 2013).  

A Atenção Básica, no Brasil, é aplicada com elevado grau de descentralização, 

o objetivo é estar mais perto das pessoas, de onde elas moram, trabalham, estudam 

e vivem, por isso, a Atenção Básica desempenha um papel estratégico na garantia à 

população no acesso a saúde de qualidade (BRASIL, 2012).  

Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários do SUS, e ainda, 

ser a porta de entrada para a Rede de Atenção à Saúde, dotada de uma equipe 

multidisciplinar.  Para que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) contribuam com o 

sistema, elas devem exercer algumas funções, são elas: ser a base; ser resolutiva; 

coordenar o cuidado e ordenar as redes (BRASIL, 2012). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa, possui tanto abordagem quantitativa como qualitativa, ou 

seja, foi utilizado o método misto, a estratégia da investigação foi o método survey e 

quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva. 
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Mesmo não tendo um caráter quantitativo, a pesquisa fez uso dos elementos 

da estatística para avaliar valores expressos pesquisados, comparar dados e obter 

conclusões correspondentes ao que foi coletado. Segundo Creswell (2010, p. 27) a 

pesquisa de métodos mistos, caracteriza-se por uma abordagem de análise que faz 

uso de técnicas quantitativas e qualitativas combinadas em um só estudo. Nesta 

pesquisa, foram coletadas e analisadas variáveis quantitativas, como idade, tempo de 

empresa e o tempo que os servidores estão na função.  Como também se trabalhou 

com variáveis qualitativas, como as categorias dos questionários das Características 

do Comportamento Empreendedor, do Corporate Entrepreneurship Assessment 

Instrument, e da análise e conteúdo que estão detalhadas na terceira, quarta e quinta 

etapa. 

Com relação a estratégia de investigação utilizada, optou-se pelo levantamento 

ou survey Freitas et al. (2000) destaca que uma das principais características dessa 

metodologia é o interesse na descrição quantitativa de determinada população; além 

de fazer uso de um instrumento pré-estabelecido, geralmente, um questionário. 

Prodanov e Freitas (2013) enfatizam que é um pré-requisito do survey, a análise de 

uma amostra significativa em relação a população, para que seja possível generalizar 

os resultados. Como foi o caso desta pesquisa, que foi desenvolvida com um número 

significativo de servidores.  

Foi realizado um corte-transversal, ou seja, os dados foram coletados em um 

único momento, capturando-se o cenário dos determinantes do 

intraempreendedorismo individuais e organizacionais do sistema AME (FREITAS et 

al., 2000). E, por fim, esta estratégia foi escolhida pode ser mais apropriada para 

pesquisas cujos fins sejam a descrição de determinada população (PRODANOV e 

FREITAS, 2013) objetivo central deste estudo. 

Para o alcance do objetivo geral deste estudo, utilizou-se a pesquisa descritiva, 

que tem como finalidade a descrição de fenômenos ou características de uma 

determinada população-alvo (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 136) geralmente 

através do levantamento (PRODANOV; FREITAS, 2013). Os fatos são registrados 

sem inferência do pesquisador.  Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa 

descritiva também é utilizada quando se pretende analisar o nível de atendimento de 

um órgão público. 
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4.3 PRIMEIRA ETAPA 

4.3.1 Identificação e quantificação das unidades que fazem parte do sistema 

AME de Petrolina 

 No momento de solicitação da carta de anuência para realização da pesquisa 

à Secretaria Municipal de Saúde, obteve-se informações sobre a quantidade de 

sistemas AME, estas informações estão disponíveis no site do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde.  

 A partir dessas informações, decidiu-se realizar o estudo em todos os sistemas 

AME da cidade de Petrolina que estavam em funcionamento na época. Ou seja, não 

foi calculada amostra para os sistemas AME, contudo a amostra foi calculada para 

estabelecer a quantidade de funcionários que foram entrevistados.  

 

4.3.2 Identificação e quantificação dos profissionais 

As informações sobre a quantidade de funcionários e funções que atuam nos 

sistemas AME do município de Petrolina, estão disponíveis no site do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, sendo assim, foi possível identificar e 

quantificar cada profissional para o estabelecimento da unidade de análise.   

4.3.3 Estabelecimento da unidade de análise  

O cálculo do tamanho da amostra foi determinado com base na estimativa da 

proporção para uma população finita, através da fórmula abaixo: 

 

𝑛 =  
𝑁. �̂�. �̂� (𝑍𝛼 2⁄ )2

�̂�. 𝑞 ̂(𝑍𝛼 2⁄ )2 + (𝑁 − 1). 𝐸2
 

Em que, 

n: Número de servidores dos sistemas AME participantes, 

𝑍𝛼 2⁄ : Valor crítico foi de 1,96, correspondente ao grau de confiança de 95% (nível de 

significância (α= 5%), 

p: Proporção populacional de indivíduos que possui as Características do 

Comportamento Empreendedor, 

q: Proporção populacional de indivíduos que não possui as Características do 

Comportamento Empreendedor (q = 1- p), 

E: Erro amostral tolerável (10%). 
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4.3.3.1 Amostragem aleatória estratificada 

 

O tipo de amostra utilizada foi a amostragem aleatória estratificada. Segundo 

Cooper e Schindler (2003, p. 136) geralmente as populações podem ser subdivididas 

em estratos, assim, é possível ponderar os resultados combinando-os em estimativas 

que sejam apropriadas a população.  O cálculo da amostra de cada sistema AME foi 

estabelecido de forma proporcional à sua representação do total geral de funcionários 

de todos os sistemas AME da cidade de Petrolina.  

A seleção dos participantes da pesquisa em cada estrato foi determinada 

através do software R versão 3.3.0, seguindo os pressupostos da amostra aleatória 

simples, em que todos os servidores tiveram a mesma chance de ser selecionado. 

 

4.3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

O primeiro critério foi com relação a AME, considerando o foco deste estudo, 

só foi analisada aquela que possuísse o coordenador.  

Com relação aos participantes, foram entrevistados os servidores que foram 

determinados no software R 3.3.0, que desejasse contribuir com o estudo,  aceitasse 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como que ainda 

fizesse parte do quadro de funcionários, tendo em vista a existência de funcionários 

que não são estatutários e que a lista com todos os profissionais foi obtida no obtida 

no site do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) no mês de maio 

de 2016, antes do envio para o comitê de ética, e, a coleta só foi realizada após a 

autorização do comitê de ética, nos meses de outubro e dezembro de 2016. 

Sendo assim, foram excluídos da pesquisa os profissionais que não foram 

selecionados pelo software, e também, aqueles que não aceitaram participar da 

pesquisa e/ ou não aceitassem assinar o TCLE. 

 

4.4 SEGUNDA ETAPA 

4.4.1 Características sócio demográficas e funcionais dos servidores 

A coleta de dados foi realizada no período de 13 de outubro a 19 de dezembro 

de 2016. Inicialmente foram feitas visitas aos sistemas AME, para encontrar todos os 

profissionais e fazer o agendamento das entrevistas. Em seguida, deu-se início as 
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entrevistas e, para coletar os dados, foi utilizado um questionário estruturado, em que 

os profissionais responderam de forma autônoma.  Na primeira parte do questionário, 

haviam quatro questões para identificar o perfil sócio demográfico e funcional dos 

profissionais. 

Para exposição destes resultados, utilizou-se o histograma para a variável 

quantitativa, a faixa etária. E para a variáveis categóricas como funções e grau de 

escolaridade, utilizou-se tabela e gráfico de barras. 

 

4.5 TERCEIRA ETAPA  

 4.5.1 Características do Comportamento Empreendedor (CCE): questionário 

contextualizado 

 

A segunda etapa da pesquisa foi coletada concomitante a primeira, de acordo 

com a disponibilidade dos profissionais. Para alcançar o quarto objetivo específico, 

utilizou-se um questionário composto por afirmativas sobre as Características do 

Comportamento Empreendedor (CCE), proposto por McClelland (1987), na versão 

refinada e reduzida apresentada por Castro (2011). Esta etapa era composta por 63 

afirmações em que os profissionais tiveram que escolher uma das opções que ele 

considerasse relacionada com cada afirmação, tais como: 1= nunca; 2 raras vezes; 

3= algumas vezes; 4= usualmente e 5 sempre (ANEXO B). 

Essas CCE são formadas pelos conjuntos de realização, de planejamento e de 

poder. O conjunto de realização é composto pela busca de oportunidade e iniciativa, 

persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência e correr riscos 

moderados. O conjunto de planejamento é formado pelo estabelecimento de metas, 

busca de informações e o planejamento e monitoramento sistemático. E o conjunto 

de poder, pela persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança e lócus 

de controle interno. As características foram categorizadas e ordenadas de 1- nunca 

à 5- sempre, com a finalidade de conhecer o comportamento da maior parte dos 

entrevistados. 

As categorias foram analisadas com base na mediana, optou-se por tal medida 

de posição central porque as categorias foram consideradas como ordinais, tendo em 

vista que 1 seria a pior opção e 5 a melhor opção, outra vantagem da mediana é que 

ela não é influenciada diretamente pelos outliers. Com isso, observa-se o 
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comportamento de no mínimo 50% dos participantes do estudo. Um aspecto 

importante foi citado por Rocha e Delamaro (2011) “uma resposta 2, não 

necessariamente significará o dobro de uma resposta 1”. Desta forma, elementos, 

como a média e desvio padrão não devem ser utilizados, pois qualquer que seja a 

função que considere operações aritméticas com os dados, perderia o sentido 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Para avaliar cada conjunto das características do comportamento 

empreendedor entre os sistemas AME, seguindo os preceitos de Rocha e Delamaro 

(2011), foi aplicado o teste não paramétrico da mediana no software BioEstat 5.0. 

Considerando os seguintes pressupostos: a variável avaliada está em uma escala 

ordinal; os dados disponíveis para análise são compostos de amostras aleatórias, 

independentes e identicamente distribuídas. Este teste é destinado a comprovar se 

duas amostras, do mesmo tamanho ou diferentes que provieram da mesma população 

com o mesmo valor médio, mais precisamente o valor da mediana (�̃�).  As hipóteses 

testadas são as seguintes: hipótese nula,  𝐻0: �̃�𝑖= �̃�𝑗 contra a hipótese alternativa, aqui 

a unilateral, 𝐻1: �̃�𝑖 >  �̃�𝑗, onde 𝑖 ≠ 𝑗 , ou seja, 𝐻0: as características empreendedoras 

não diferem nos sistemas de onde os indivíduos foram selecionados contra 𝐻1: as 

características empreendedoras são superiores nos sistemas de onde provieram as 

pessoas selecionadas, e considerando-se o nível de significância α= 0.05. Os 

resultados foram apresentados em uma tabela. 

Os resultados das medianas de cada característica, para os sistemas 

individualmente, foram expostos através do gráfico radar, assim, foi possível mapear 

as Características do Comportamento Empreendedor de cada conjunto. 

 

4.5.2 Características do Comportamento Empreendedor (CCE): questionário de 

múltipla escolha com justificativa 

 

Em seguida haviam duas questões com as onze características 

empreendedoras, em que os profissionais deveriam escolher as três características 

mais desenvolvidas e as duas menos desenvolvidas. São elas: busca de oportunidade 

e iniciativa, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos 

moderados, persistência, estabelecimento de metas, busca de informações, 
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planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, 

independência e autoconfiança e lócus de controle interno (ANEXO B). 

Os resultados foram apresentados através de gráficos de setores, para as 

características mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, as três características 

mais frequentes nas respostas dos profissionais, e, em caso de empate, foram 

apresentados os todos resultados com os mesmos percentuais.   

 

4.6 QUARTA ETAPA 

 4.6.1 Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI): questionário 

contextualizado   

Nesta etapa o questionário era relacionado aos fatores organizacionais. Para 

tanto, utilizou-se o questionário estruturado Corporate Entrepreneurship Assessment 

Instrument (CEAI), refinado por Cates (2007) e, posteriormente, por Castro (2011). 

Nesta parte do questionário haviam 25 afirmações, em que os profissionais deveriam 

classificar a questão utilizando uma escala de 1 a 5, onde: 1= discordo totalmente, 2= 

discordo; 3 não estou certo; 4= concordo; 5= concordo totalmente. Assim como na 

parte II, as categorias foram analisadas com base na mediana, visto que possuem as 

mesmas características (ANEXO B). 

Para avaliar os fatores organizacionais entre os sistemas AME, considerando 

que também se trata de variáveis qualitativas ordinais, seguiu-se os preceitos de 

Rocha e Delamaro (2011), sendo assim, também foi aplicado o teste de mediana no 

software BioEstat 5.0. Ou seja, 𝐻0: Os fatores organizacionais não diferem nos 

sistemas de onde os indivíduos foram selecionados versus, 𝐻1: Os fatores 

organizacionais são superiores nos sistemas de onde provieram as pessoas 

selecionadas. Os resultados foram apresentados em uma tabela. 

Posteriormente, aplicou-se o gráfico de radar para mapeamento do CEAI 

conjunto formado pelo suporte gerencial, clareza de papéis, recompensas/reforço, 

disponibilidade de tempo e autonomia e critérios de trabalho. As caraterísticas foram 

categorizadas e ordenadas de 1- discordo totalmente à 5- concordo totalmente e 

através mediana os resultados foram analisados. 

 

4.6.2 Questionário de múltipla escolha e justificativa sobre os fatores 

organizacionais 
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 Ainda no contexto dos fatores organizacionais, os funcionários foram 

questionados sobre o que mais incentiva e o que mais contribui para diminuir ou 

interromper o intraempreendorismo no sistema AME (ANEXO B). 

Haviam duas questões de múltipla escolha, onde os servidores deveriam 

escolher apenas uma opção entre os seguintes fatores: suporte gerencial, clareza de 

papéis, recompensas/reforços, disponibilidade de tempo e autonomia/critérios de 

trabalho, em seguida os funcionários deviam justificar sua resposta. Salienta-se que 

todas as justificativas foram analisadas, com o objetivo verificar a compreensão da 

questão, nos casos em que houvesse algum problema de compreensão, identificados 

através da justificativa, a resposta foi inserida na categoria não compreendeu. Os 

resultados foram apresentados através de uma tabela. 

  

4.7 QUINTA ETAPA   

4.7.1 Questões subjetivas sobre os fatores organizacionais 

 

Na última parte da entrevista, foram coletados dados sobre os fatores e 

organizacionais relacionados ao empreendedorismo interno. Sendo assim, os 

funcionários foram questionados sobre fatores organizacionais relacionados a ação 

empreendedora interna, tais como: as práticas desenvolvidas pelos sistemas, os 

mecanismos que poderiam ser utilizados, as limitações e as barreiras. Para inferir 

sobre o conteúdo das respostas subjetivas, utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo.  

Para Bardin (2004) o campo, a análise de conteúdo é constituída por um leque 

de técnicas de análise das comunicações. Seguindo os preceitos de Bardin (2004) a 

análise das respostas dos servidores foi organizada em três etapas: a pré análise, a 

exploração do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Primeiramente realizou-se uma leitura flutuante, afim de estabelecer contato 

com as respostas, até o momento em que a leitura se tornou mais precisa, ou seja, foi 

realizada a exploração do material. Para tratar os resultados, faz-se necessário 

codificá-los e categorizá-los. Segundo Bardin (2004, p. 97) codificar é a ação de 

transformar os dados brutos sistematicamente, agregando-os em unidades que se 

adequem nas características pertinentes do conteúdo. Para organizar a codificação, 

deve-se fazer três escolhas: o recorte: a escolha das unidades; a enumeração: 
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escolha das regras de contagem; a classificação: escolha das categorias (BARDIN, 

2004). Com relação a unidade de registro, foi selecionado o tema, significa que foram 

identificados nas respostas os núcleos de sentido, e sobre a regra de enumeração – 

o modo de contagem-, foram analisados a presença do tema em nas respostas. 

Por isso, este estudo possui uma abordagem qualitativa da análise de 

conteúdo. Pode-se dizer que a principal característica da análise qualitativa é que a 

inferência é fundada na presença de um índice -tema- e não sobre sua frequência de 

aparição nas comunicações individuais (BARDIN, 2004). Em seguida, deve-se 

realizou-se a classificação. Segundo Bardin (2004) trata-se de reunir um grupo de 

elementos com sentidos comuns sob um título genérico.  As etapas realizadas estão 

sintetizadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Etapas da Análise de Conteúdo. 

PRÉ-ANÁLISE 

Passo 1. Organização do material Ação: As respostas de cada questão 
foram transcritas em um único 
documento, separando-se apenas a 
AME.  

Passo 2. Leitura Flutuante Ação: Leitura de todas as transcrições 
procurando identificar padrões nas falas 
dos participantes. 

EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

Passo 3. Codificação do material  
Decisões sobre: a unidade de registro e a 
regra de contagem. 

Ação: Agregar em unidades que se 
adequem as características pertinentes 
ao conteúdo. 
Unidade de registro: o tema. 
Modo de contagem: a presença do tema 
nas respostas. 

TRATAMENTO DOS RESULTADOS, INFERÊNCIA E INTERPRETAÇÃO 

Passo 4. Categorização Ação: Foram reunidos em grupos de 
elementos com sentidos comuns sob um 
título genérico. 

Passo 5. Tratamento dos dados, 
inferência e interpretação. 

Ação: Interpretação do significado. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Os dados foram tabulados no Excel, depois elaborou- se uma tabela para 

apresentar os resultados, porém, por motivos de adequação ao uso de tabela, foram 

expostas apenas as cinco categorias com maior ocorrência.   
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 5 RESULTADOS 
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5.1 PRIMEIRA ETAPA 

A população era composta por 732 servidores distribuídos em 14 sistemas 

AME. Contudo foi excluído o sistema AME Rosa Maria, pois, durante os dois meses 

da coleta estava sem coordenador e, também, sem previsão de contratação. Então, o 

tamanho da população ficou de 663 servidores distribuídos em 13 sistemas.  

 

5.1.2 Unidade de análise 

 

Na Tabela 5, pode ser vista a especificação da quantidade total de funcionários 

de cada AME e o tamanho da amostra de cada estrato. Em relação ao tamanho da 

amostra de cada estrato, foi assumido o arredondamento padrão para a quantidade 

dos estratos da amostra. 

 

Tabela 5 - Tamanho da amostra estabelecida para cada estrato. 

AME 
POPULAÇÃO POR 

AME 
PERCENTUAL POR 

AME 
AMOSTRA POR 

AME 

LEONOR ELISA 64 9.65% 7 

BERNARDINO C. 
COELHO 70 10.56% 8 

MANOEL POSSÍDIO 68 10.26% 8 

DR. JOÃO MOREIRA 47 7.09% 5 

MARIA DO S. GIL DA 
SILVA 58 8.75% 7 

JOSEFA DE SOUZA  45 6.79% 5 

MARIA DE LOURDES 51 7.69% 6 

IZAAC CORDEIRO 42 6.33% 6 

RAJADA PLÍNIO 
AMORIM 46 6.94% 5 

GILDEVÂNIA DE 
OLIVEIRA 34 5.13% 4 

AMÁLIA G. DE 
ALENCAR 50 7.54% 6 

HILDO DINIZ 28 4.22% 3 

LIA BEZERRA 60 9.05% 7 

TOTAL 663 100% 77 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2 SEGUNDA ETAPA 

No âmbito da saúde, grande parte dos profissionais é do gênero feminino, neste 

estudo participaram 62 mulheres e 15 homens.  O grau de escolaridade dos 
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profissionais atuantes no sistema AME do município de Petrolina estão apresentados 

na Figura 2, percebe-se que a maioria dos profissionais possuem graduação 

completa. 

 

Figura 2 - Gráfico de barras do grau de escolaridade dos profissionais da AME do município 
de Petrolina. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Com relação a faixa etária, percebe-se heterogeneidade, porém a maioria dos 

participantes tinha entre 26 e 35 anos como pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3 - Histograma da faixa etária dos profissionais da AME do município de Petrolina. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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A distribuição das funções dos profissionais que foram determinados pelo 

software R 3.3.0 está descrita na Tabela 6, a classe intitulada por outros, refere-se a 

assistentes administrativos; atendentes de farmácia; auxiliares de laboratório; 

auxiliares de saúde bucal; faxineiros e porteiros. 

 

Tabela 6 - Quantidade de profissionais participantes da pesquisa por cargo dos sistemas 
AME do município de Petrolina. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 23 

CIRURGIÃO DENTISTA 4 

COORDENADOR 13 

ENFERMEIRO 9 

MÉDICO 5 

RECEPCIONISTA 7 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 9 

OUTROS 7 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

 

5.3 TERCEIRA ETAPA 

 

5.3.1 Características do Comportamento empreendedor: questionário 

contextualizado   

 

5.3.1.1 Características do Conjunto de Realização 

  

 Na Tabela 7 pode ser visto o resultado do teste de comparação da mediana 

com relação as características do conjunto de realização. Os sistemas AME Lia 

Bezerra, Gildevania de O. Silva, Amália Granja Alencar, Leonor Elisa, Josefa de 

Souza e Rajada Plínio Amorim se comportam iguais a todos os outros. Já o sistema 

AME Maria de Lourdes da Silva, teve o comportamento distribuído de forma superior 

aos sistemas Manoel Possídio, Maria de Lourdes da Silva e do sistema Dr. João 

Moreira. 

Pode-se verificar que o sistema Hildo D. da Silva, Bernardino C. Coelho e Isaac 

C. da Silva, também se comportam de forma superior aos sistemas Maria de S. G. da 

Silva e do sistema Dr. João Moreira, pois ambos tiveram as características relativas 
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ao conjunto de realização mais baixas, e, por conseguinte, os menores valores de 

mediana.  

 Observa-se que as características do conjunto de realização dos servidores do 

sistema Maria de Lourdes de Silva são superiores, e que tais características nos 

sistemas Maria do Socorro G. da Silva e Dr. João Moreira, se comportaram de forma 

inferior. 

 

Tabela 7 - Teste de mediana das Características do Conjunto de Realização. 

AME Mediana 

MARIA DE LOURDES DA SILVA  4 a 

HILDO D. DA SILVA  4 ab 

BERNARDINO C. COELHO 4 ab 

ISAAC C. DA SILVA  4 ab 

LIA BEZERRA  4 abc 

GILDEVANIA DE O. SILVA  4 abc 

AMÁLIA GRANJA ALENCAR 4 abc 

LEONOR ELISA 4 abc 

JOSEFA DE SOUZA  4 abc 

RAJADA PLÍNIO AMORIM  4 abc 

MANOEL POSSÍDIO  4 bc 

MARIA DO S. G. DA SILVA  3 c 

DR JOÃO MOREIRA  3 c 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os gráficos de radar do conjunto de Realização dos profissionais para cada 

unidade podem ser vistos na Figura 4.  É possível observar homogeneidade com 

relação as características comprometimento e exigência de qualidade e eficiência, em 

que a mediana esteve em todos os sistemas AME entre 4 e 5.  

Com relação as características busca de oportunidade e iniciativa, persistência 

e correr riscos calculados, houve uma variabilidade maior entre os sistemas AME, 

pois, a mediana esteve entre 3 e 5. Salienta-se que, a partir dos resultados obtidos, a 

característica menos desenvolvida pelos profissionais é a de correr riscos moderados, 

tendo em vista que apesar da mediana ter sido entre 3 e 4, nos treze sistemas 

analisados, em sete sistemas a mediana esteve em 3. Sendo assim, é possível 

constatar capacidade razoável dos servidores de correr riscos. 

 Considerando os sistemas de forma isolada, pode ser visualizado na Figura 4, 

os profissionais que atuam no sistema Maria do Socorro Gil da Silva, obtiveram a 
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mediana 3 em três características das cinco que estão analisadas neste conjunto, o 

que não ocorre com nenhum outro sistema AME. Já no sistema AME Rajada Plínio 

Amorim, houve uma grande variabilidade interna, as medianas estão entre 3 a 5, 

sendo em duas características 3, em uma 4 e, em duas 5. Ou seja, provavelmente, a 

maioria dos profissionais destas unidades possui menos características 

empreendedoras relacionadas ao conjunto de realização do que os profissionais dos 

outros sistemas. 

 
Figura 4 - Gráficos de radar das distribuições das Características do Conjunto de 

Realização nos profissionais em cada sistema AME de Petrolina. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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5.3.1.2 Características do Conjunto de Planejamento 

 

 Na Tabela 8, observar-se que o comportamento da mediana dos sistemas 

Rajada Plínio Amorim e Amália Granja Alencar são iguais aos demais sistemas. As 

características do conjunto de planejamento dos servidores do sistema Hildo Diniz da 

Silva são superiores às características dos servidores dos sistemas Bernardinho C. 

Coelho, Leonor Elisa, Manoel Possídio, Josefa de Souza, Dr. João Moreira e Maria do 

Socorro G. da Silva. Os sistemas Maria de Lourdes, Lia Bezerra e Bernardino C. 

Coelho são superiores aos sistemas Dr. João Moreira e Maria do Socorro G. da Silva. 

Os sistemas Leonor Elisa e Manoel Possídio também se comportam de forma superior 

ao sistema Maria do Socorro G. da Silva. 

 
Tabela 8 - Teste de mediana do Conjunto de Planejamento. 

AME Mediana 

HILDO DINIZ DA SILVA 4 a 

MARIA DE LOURDES DA SILVA 4 ab 

LIA BEZERRA 4 ab 

ISAAC CORDEIRO DA SILVA 4 abc 

GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA 4 abc 

RAJADA PLÍNIO AMORIM 4 abcd 

AMÁLIA GRANJA ALENCAR 4 abcd 

BERNARDINO C. COELHO 4 b 

LEONOR ELISA 4 bc 

MANOEL POSSÍDIO 4 bc 

JOSEFA DE SOUZA 4 bcd 

DR JOÃO MOREIRA 3 cd 

MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA 3 d 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os gráficos de radar das características do conjunto de Planejamento dos 

profissionais para cada unidade podem ser vistos na Figura 5. A característica 

estabelecimento de metas foi similar entre todas os sistemas AME, a mediana esteve 

entre 3 e 4 em todas as unidades.  

Observa-se que a característica busca de informações, também teve uma baixa 

variabilidade na mediana em todos os sistemas AME, de 4 a 5. Porém, a característica 

planejamento e monitoramento sistemático teve um comportamento diferente, pois a 

mediana esteve entre 3 e 5, ainda que em onze sistemas, ela tenha sido 4. 
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Algumas unidades se comportaram de forma atípica. Como por exemplo, o 

sistema Amália Granja Alencar, em que cada característica teve uma mediana 

diferente. Já os sistemas Maria do Socorro G. da Silva e Dr. João Moreira, as 

medianas estiveram sempre entre 3 e 4, demonstrando capacidade razoável de 

planejamento e monitoramento sistemático, pois, a mediana de nenhuma 

característica chegou a 5.   

 
Figura 5 - Gráficos de radar das distribuições das Características do Conjunto de 
Planejamento nos profissionais em cada sistema AME do município de Petrolina. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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5.3.1.3 Características do Conjunto de Poder 

  

Na Tabela 9, pode ser observado que o comportamento da mediana das 

características do conjunto de poder dos sistemas Hildo Diniz da Silva, Gildevania de 

Oliveira Silva, Bernardino C. Coelho e Rajada Plínio Amorim são iguais aos demais 

sistemas. As características dos servidores do sistema Maria de Lourdes da Silva são 

superiores às características dos servidores dos sistemas Maria do Socorro G. da 

Silva, Josefa de Souza, Lia Bezerra, Manoel Possídio, Amália Granja Alencar e do 

sistema Dr. João Moreira. 

Isaac Cordeiro da Silva possui uma distribuição superior das medianas em 

relação aos sistemas Amália Granja Alencar e Dr. João Moreira. Os sistemas Maria 

de Lourdes da Silva, Isaac Cordeiro da Silva e Leonor Elisa tiveram as medianas das 

características do conjunto de poder distribuídas de forma superior em relação ao 

sistema Dr. João Moreira. 

 

Tabela 9 - Teste de mediana do Conjunto de poder. 

AME Mediana 

MARIA DE LOURDES DA SILVA 4 a 

ISAAC CORDEIRO DA SILVA 4 ab 

LEONOR ELISA 4 abc 

HILDO DINIZ DA SILVA 4 abcd 

GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA 4 abcd 

BERNARDINO C. COELHO 4 abcd 

RAJADA PLÍNIO AMORIM 4 abcd 

MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA 4 bcd 

JOSEFA DE SOUZA 4 bcd 

LIA BEZERRA 4 bcd 

MANOEL POSSÍDIO 4 bcd 

AMÁLIA GRANJA ALENCAR 3 cd 

DR JOÃO MOREIRA 3 d 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os gráficos de radar do conjunto de Poder dos profissionais para cada sistema 

podem ser vistos na Figura 6. Observa-se que as medianas do conjunto de poder 

esteve entre 3 e 5 em todos os sistemas AME.  

É possível constatar que a característica persuasão e rede de contatos teve 

variabilidade nas medianas, pois esteve entre 3 a 5, porém, em dez sistemas AME, a 
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mediana foi 4 para esta característica. Com relação a característica independência e 

autoconfiança, a mediana obtida também foi de 3 a 5 em todos os sistemas, apesar 

disso, apenas oito sistemas teve a mediana 4, demostrando que o comportamento 

dos resultados para esta característica foi mais diversificado do que a característica 

persuasão e rede de contatos.  

Já com relação a característica lócus de controle interno, observa-se que as 

medianas foram mais baixas que as citadas anteriormente, os resultados demonstram 

que elas estiveram entre 3 e 4, mas em dez sistemas AME, a mediana foi 3. 

Considerando os sistemas individualmente, percebe-se que o sistema AME Dr. 

João Moreira obteve a mediana 3 para todas as características, sendo assim, acredita-

se que a maioria dos profissionais do sistema possuem capacidade razoável de poder. 

Por sua vez, o sistema Hildo Diniz, teve resultados diferentes para cada característica, 

a mediana para a característica lócus de controle interno foi 3, para independência e 

autoconfiança 5 e para persuasão e rede de contatos 4. 

 
Figura 6 - Gráficos de radar das distribuições das Características do Conjunto de Poder nos 

profissionais em cada sistema AME de Petrolina. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.3.2 Características do Comportamento empreendedor: questionário de 
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 Na Figura 7 podem ser observados os gráficos de setores das três 
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Figura 7 - Gráficos de setores das três características empreendedoras mais desenvolvidas 
pelos profissionais em cada sistema AME do município de Petrolina. 
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Nota: Estão apresentadas nos gráficos de setores as três características mais frequentes nas respostas 

dos servidores, sobre as suas três características empreendedoras mais desenvolvidas, por isso, o 

total dos percentuais não é 100%.   

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

5.3.2.2 As duas características menos desenvolvidas 

 

Na Figura 8 podem ser observados os gráficos de setores das duas 

características empreendedoras menos desenvolvidas pelos profissionais de todos os 

sistemas AME. A característica empreendedora menos desenvolvida pelos 

profissionais é a de correr riscos moderados, pois, ela esteve presente em onze 

sistemas como sendo uma das três mais frequentes entre as duas menos 

desenvolvidas.  

As características estabelecimento de metas e persuasão e rede de contatos 

esteve presente em cinco sistemas, as características busca de oportunidade e 

iniciativa e independência e autoconfiança em quatro sistemas, as características 

planejamento e monitoramento sistemático e lócus de controle interno em três 

sistemas e as características busca de informações, comprometimento e persistência 

esteve presente em apenas um dos sistemas. 

É possível constatar também que em três sistemas, houve uma frequência 

elevada de profissionais que não responderam suas duas características 

empreendedoras menos desenvolvidas. Os profissionais não têm coragem de correr 

riscos, e que houve certa dificuldade em responder quais são suas duas 

características empreendedoras menos desenvolvidas. 
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Figura 8 - Gráficos de setores das duas características empreendedoras menos 
desenvolvidas pelos profissionais em cada sistema AME do município de Petrolina. 
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Nota: Estão apresentadas nos gráficos de setores, as três características mais frequentes nas 

respostas dos servidores sobre suas duas características empreendedoras menos desenvolvidas pelos 

servidores, por isso, o total dos percentuais não é 100%.   

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.4 QUARTA ETAPA 

 

5.4.1 Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI): questionário 

contextualizado   

  

 Como pode ser visto na Tabela 10, o comportamento da mediana dos fatores 

organizacionais dos sistemas Bernardino C. Coelho, Manoel Possídio, Gildevania de 

O. Silva, Lia Bezerra Josefa de Souza, Amália Granja Alencar, Leonor Elisa, Maria de 

Lourdes da Silva e Maria do S. G. da Silva são iguais aos demais sistemas.  

 As medianas dos fatores organizacionais dos sistemas Hildo D. da Silva, Isaac 

C. da Silva e Dr. João Moreira são superiores aos fatores organizacionais do sistema 

Rajada Plínio Amorim que teve a comportamento mais baixo das medianas. Ou seja, 

o sistema AME Rajada Plínio Amorim, é inferior às demais em relação aos fatores 

organizacionais que condicionam o intraempreendedorismo. 
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Tabela 10 - Teste de mediana dos Fatores Organizacionais. 

AME Mediana 

HILDO D. DA SILVA  4 a 

ISAAC C. DA SILVA  3 a 

DR JOÃO MOREIRA  3 a 

BERNARDINO C. COELHO 3 ab 

MANOEL POSSÍDIO  3 ab 

GILDEVANIA DE O. SILVA  3 ab 

LIA BEZERRA  3 ab 

JOSEFA DE SOUZA  3 ab 

AMÁLIA GRANJA ALENCAR 3 ab 

LEONOR ELISA 3 ab 

MARIA DE LOURDES DA SILVA  3 ab 

MARIA DO S. G. DA SILVA  3 ab 

RAJADA PLÍNIO AMORIM  2 b 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os gráficos de radar relacionados aos fatores organizacionais para cada 

sistema podem ser vistos na Figura 9. As medianas dos fatores organizacionais 

esteve entre 2 e 5 em todos os sistemas AME. 

Com relação ao fator suporte gerencial, as medianas identificadas foram entre 

2 e 4, porém em 10 sistemas a mediana esteve entre 2 e 3, sendo assim, os 

coordenadores têm demonstrado uma baixa capacidade de dar o suporte necessário 

a iniciativa empreendedora. 

Sobre as recompensas, as medianas estiveram entre 2 e 4 para todos os 

sistemas, porém, em oito sistemas a mediana esteve entre 2 e 3. Possivelmente, a 

maioria dos profissionais não consideram que as recompensas implementadas nos 

sistemas estejam satisfatórias. 

Já o fator clareza de papéis teve a mediana mais homogênea e alta para todos 

os sistemas, ficando entre 4 e 5, podendo-se observar que os profissionais sabem 

qual é o seu papel dentro dos sistemas. O fator disponibilidade de tempo teve a 

mediana maior ou igual a 4 em dez sistemas, ou seja, a maioria dos profissionais 

percebe que existe tempo disponível para a ação empreendedora. 

Com relação ao quinto fator organizacional, autonomia, em sete sistemas a 

mediana foi 3 e em seis sistemas a mediana foi maior ou igual a 4, constata-se que 

possivelmente existe certa variabilidade com relação a percepção de autonomia, isso 
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pode ocorrer em função da variabilidade de profissionais em termos de função 

exercida entrevistados. 

 
Figura 9 - Gráficos de radar das distribuições dos fatores organizacionais de cada sistema 
AME do município de Petrolina. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

5.4.2 Questão de múltipla escolha e justificativa sobre os fatores 

organizacionais 

 

Na Tabela 11, podem ser observadas as respostas dos profissionais de todos 

os sistemas AME sobre os fatores que mais interfere positivamente ou negativamente 

o intraempreendedorismo. Apesar de existir certa variabilidade nas respostas, sobre 

ambos os fatores, é possível observar que os principais fatores que incentivam a ação 

empreendedora são os fatores suporte gerencial com 36.36%, o fator clareza de 

papéis com 19.48% e o fator autonomia/critérios de trabalho com 16.88% do total de 

respostas. Verifica-se que uma quantidade razoável de servidores que acreditam que 

o suporte gerencial da coordenação é o fator que mais incentiva o 

intraempreendedorismo, que existe clareza de papéis e que essa clareza de papéis é 

o fator que mais contribui para a iniciativa empreendedora e, também, uma parcela 

menor acredita que a autonomia/critérios de trabalho é o fator que mais incentiva o 

intraempreendedorismo no sistema. 

Os principais fatores que inibem o intraempreendedorismo são as 

recompensas/reforços com 33.77%, o fator suporte gerencial com 19.48% e o fator 

disponibilidade de tempo com 14.29% do total de participantes. Percebe-se um 

quantitativo elevado relacionado as recompensas/reforços como sendo o fator que 

mais contribui para interromper o intraempreendedorismo. E o fator disponibilidade de 

tempo, entre os três maiores que contribui para diminuir. 

 Salienta-se que o resultado referente ao fator suporte gerencial, esteve 

presente como sendo o principal fator que incentiva o intraempreendedorismo, e 
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também, como sendo o fator que mais contribui para diminuir o 

intraempreendedorismo na visão dos profissionais entrevistados. É possível perceber 

que existe divergência de opinião sobre o assunto e que estas divergências estão em 

níveis extremos. 

 Outro aspecto a ser observado é que muitos profissionais não compreenderam 

a pergunta, isso foi identificado a partir das justificativas apresentadas por eles. Sendo 

assim, as respostas desses servidores não foram classificadas em nenhuma categoria 

que trate dos fatores organizacionais, e sim, classificada como não compreendeu. 

 

Tabela 11 - Fatores influenciadores do intraempreendedorismo segundo a percepção dos 
profissionais atuantes nos sistemas AME do município de Petrolina. 

CATEGORIAS 
Qual é o fator que mais 

incentiva o 
intraempreendedorismo 

no sistema AME? 

Qual é o fator que mais 
contribui para diminuir o 
intraempreendedorismo 

no sistema AME? 

AUTONOMIA/CRITÉRIOS DE 
TRABALHO 16.88% 7.79% 

CLAREZA DE PAPÉIS 19.48% 11.69% 

DISPONIBILIDADE DE TEMPO 9.09% 14.29% 

NÃO COMPREENDEU 18.18% 12.99% 

SUPORTE GERENCIAL 36.36% 19.48% 

RECOMPENSAS/REFORÇOS 0.00% 33.77% 

         
 

  

5.5 QUINTA ETAPA 

 

5.5.1 Questões subjetivas sobre os fatores organizacionais 

 

Sobre as práticas existentes nos sistemas AME que visam a promoção do 

intraempreendedorismo os resultados da análise de conteúdo estão apresentados na 

Tabela 12, a categoria com maior ocorrência, identificada em quarenta e uma falas, 

foi aquela em que os servidores demonstraram não ter conhecimento sobre os 

mecanismos existentes ou quando o conteúdo das respostas dos profissionais não 

condizia com “mecanismos que visam o intraempreendedorismo”. Algumas vezes, 

eles relataram sobre práticas dos profissionais para com a comunidade, no entanto, a 

análise aqui, se refere a práticas dos sistemas de forma individual a partir de iniciativas 
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dos coordenadores ou práticas e políticas da secretaria municipal de saúde voltadas 

para os servidores.  

Sobre a categoria que relacionada a prática espaços de discussão, que se 

refere as reuniões, encontros e momentos para discussões em geral, houveram 

dezenove aparições nas falas dos entrevistados. Catorze profissionais afirmaram 

enfaticamente que não identificam práticas que visam a promoção do 

empreendedorismo interno no sistema AME, como pode ser visto na Tabela 12. 

Com relação aos cursos, treinamentos e desenvolvimento, para os 

profissionais, ou seja, a categoria capacitação, esteve presente em oito falas, como 

sendo uma prática que promove o intraempreendedorismo no sistema, foi possível 

perceber que esses treinamentos eram voltados para classes profissionais 

específicas, geralmente, eram os enfermeiros treinando os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e técnicos de enfermagem. O apoio da chefia imediata teve sete 

aparições nesta questão, o quantitativo é muito baixo se considerado o número de 

entrevistados, e a importância do papel do coordenador para a ocorrência da ação 

empreendedora interna. 

 

Tabela 12 - Análise de conteúdo das práticas desenvolvidas pelo sistema AME que promovem 
o intraempreendedorismo em Petrolina.  

QUESTIONAMENTO CATEGORIA OCORRÊNCIA 

Quais são as práticas 
desenvolvidas pelo 
sistema AME que 

promovem o 
intraempreendedorismo? 

Não sabe/Não se aplica 41 

Espaços de discussão 19 

Não existe 14 

Capacitação 8 

Suporte da 
coordenação 7 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 
As categorias e ocorrências sobre as ações que poderiam ser implementadas 

para incentivar os servidores a serem mais criativos, inovadores e proativos estão 

descritas na Tabela 13. A categoria mais frequente esteve relacionada as 

recompensas/reforços, e, pode-se considerar uma frequência elevada, em vinte e seis 

falas. Na mesma frequência que as recompensas, os servidores afirmaram que 

melhorar as condições de trabalho seria um mecanismo que os estimularia ao 

intraempreendedorismo. Outro mecanismo que os funcionários acreditam que seria 

um estímulo para inovação e criatividade são as capacitações, a categoria teve 

frequência alta, esteve presente em vinte e duas falas. Alguns servidores não 
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compreenderam ou não souberam, quais mecanismos poderiam ser implementados 

para incentivar a prática empreendedora, isso foi constatado em suas respostas, 

houveram doze ocorrências. Observou-se também, a categoria em que os servidores 

mencionam encontros, reuniões, oportunidades para demonstração dos seus projetos 

espaços de discussão como um mecanismo, presente em dez falas. 

 

Tabela 13 - Análise de conteúdo dos mecanismos que deveriam ser utilizados para incentivar 
os funcionários a serem mais criativos, inovadores e proativos nos sistemas AME em 
Petrolina. 

QUESTIONAMENTO CATEGORIA OCORRÊNCIA 

Quais os mecanismos que 
deveriam ser utilizados para 
incentivar os funcionários a 

serem mais criativos, 
inovadores e proativos? 

Recompensas 26 

Condições de Trabalho 26 

Capacitação 22 

Não sabe/Não se aplica 12 

Espaços de discussão 10 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 
 Em seguida, os servidores foram questionados sobre as limitações que o 

sistema impõe aos funcionários com o perfil empreendedor, as categorias e 

ocorrências estão apresentadas na Tabela 14. A categoria com maior ocorrência nas 

falas dos entrevistados foi a disponibilidade de recursos, em vinte e duas falas os 

profissionais relataram que não existem os recursos necessários para o trabalho no 

seu dia a dia, e isso, limita também, outras atividades que eles possam desenvolver. 

Em sete falas, observou-se através da análise de conteúdo que os funcionários não 

entenderam a pergunta, respondendo-a de forma equivocada. 

 A categoria suporte da secretaria municipal de saúde, recompensas e espaços 

de discussão, estive presente em oito falas. Sendo considerada por estes profissionais 

uma limitação a iniciativa empreendedora.  

 
Tabela 14 - Análise de conteúdo das limitações impostas aos funcionários com perfil 
empreendedor nos sistemas AME em Petrolina. 

QUESTIONAMENTO CATEGORIA OCORRÊNCIA 

Que limitações o sistema 
AME impõe aos funcionários 
com perfil empreendedor? 

Disponibilidade de Recursos 22 

Não sabe/Não se aplica 20 

Suporte da SMS 9 

Recompensas 8 

Espaços de Discussão 8 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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As barreiras existentes ao desenvolvimento da iniciativa empreendedora, estão 

descritas na Tabela 15. Na visão dos profissionais que atuam no sistema AME, a 

principal barreira está relacionada a limitação ou carência de recursos financeiros e/ou 

materiais disponibilidade de recursos, essa foi a categoria teve a maior quantidade de 

ocorrência como um fator que impede a iniciativa empreendedora, em vinte e duas 

falas. Em seguida, também foi associada como uma barreira, para os profissionais 

dos sistemas, aspectos relacionados ao processo de trabalho autonomia/critérios de 

trabalho, essa categoria teve sete aparições nas respostas dos entrevistados. Outro 

fator citado pelos profissionais que impede o intraempreendedorismo nos sistemas, 

está relacionado a carência ou limitação dos canais de relacionamento comunicação, 

esta categoria esteve presente em seis falas.  

Também esteve presente a categoria em que os profissionais demonstraram 

não compreender a questão, entre as cinco mais frequentes, com seis ocorrências. 

As respostas não foram relacionadas a possíveis barreiras a iniciativa 

empreendedora, por isso, foi classificado como não sabe/não se aplica. 

A última categoria relacionada como barreira a iniciativa empreendedora pelos 

profissionais dos sistemas, foi relacionada suporte da secretaria municipal de saúde, 

os profissionais relataram que esse suporte é imprescindível, e que a ausência dele, 

se constitui em uma barreira para o desenvolvimento da iniciativa empreendedora. 

 
Tabela 15 - Análise de conteúdo das barreiras impostas pelo sistema AME ao 
desenvolvimento da iniciativa empreendedora.  

QUESTIONAMENTO CATEGORIA OCORRÊNCIA 

Quais são as barreiras 
impostas pelo sistema 

AME ao desenvolvimento 
da iniciativa 

empreendedora? 

Disponibilidade de Recursos 22 

Autonomia/critérios de Trabalho 7 

Comunicação  6 

Não sabe/Não se aplica 6 

Suporta da SMS 6 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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7 DISCUSSÃO 
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Na primeira etapa, foi identificado e quantificado os sistemas AME de Petrolina 

e de funcionários, sendo assim, para que fosse possível generalizar os resultados, 

foram analisados todos os sistemas e, o número de 77 profissionais entrevistados foi 

estabelecido para que a amostra fosse representativa, seguindo os preceitos de 

Prodanov e Freitas (2013) com relação ao survey, quanto a análise de uma amostra 

significativa em relação a população, para generalização dos resultados. 

A análise acerca da iniciativa empreendedora interna nos sistemas, se deu a 

partir da perspectiva individual. Nesse sentido, Gomes, Rodrigues e Veloso (2016) 

realizaram um estudo com o intuito de realçar a importância do indivíduo na 

criatividade nas organizações, segundo os pesquisadores, o papel do indivíduo no 

processo criativo tem sido remetido para o segundo plano, a moderna visão acerca 

da criatividade tem sido definida, com relação ao contexto em que ocorrem. O papel 

do contexto tem sido exacerbado, sendo esquecido que, no centro, existe a pessoa 

com capacidades criativas, que é o motor que põe em andamento o processo criativo 

e de inovação. 

 Os servidores responderam um questionário com questões contextualizadas 

acerca das características do comportamento empreendedor, que estão divididas em 

três conjuntos: o de realização, planejamento e poder. 

Os achados deste estudo com relação as Características do Conjunto de 

Realização, especificamente para as características: comprometimento e exigência 

de qualidade e eficiência em que a mediana esteve entre 4 e 5, corroborou com os 

achados de Rabelo (2014), que ao estudar os determinantes do 

intraempreendedorismo na Pró-Reitoria de Recursos Humanos em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) pública, constatou que os servidores possuíam as 

características de comprometimento e exigência de qualidade e eficiência, o que ela 

chamou de classificação nível médio, com relação a busca de oportunidade e 

iniciativa, os resultados também foram similares, ela classificou esta características 

no servidores como baixa.  Nos achados de Rabelo (2014) a característica correr 

riscos moderados teve a menor classificação corroborando com os nossos achados. 

 Marques (2016) realizou um estudo na Universidade Tecnológica do Paraná 

(UTFPR), com o intuito de verificar o grau de importância que os gestores da 

instituição davam a características relacionadas ao empreendedorismo para 

execução de suas tarefas, a característica correr riscos, segundo ele, foi considerada 

como de menor importância entre todas as características elencadas. 
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Monteiro et al. (2016) também analisou características do comportamento 

empreendedor, porém, o estudo foi realizado através de fontes documentais e 

bibliográficas e, não foi utilizada nenhuma medida de posição. O objetivo era apenas 

a análise das ações e correlacionar com as características, o objeto de estudo foram 

dois ex-presidentes do Brasil: Getúlio Vargas e Juscelino Kubtschek. Foi identificado 

em ambos presidentes as características busca de oportunidade e iniciativa e 

persistência, corroborando com nossos achados. Os presidentes também possuem 

características singulares, Getúlio Vargas a de correr riscos moderados e em 

Juscelino Kubtschek, o comprometimento e exigência de qualidade e eficiência.   

 Os nossos achados também corroboraram com os achados de Ferreira et al. 

(2013), que realizou um estudo com os formandos de enfermagem para conhecer 

suas características empreendedoras através da análise de conteúdo temática, ele 

identificou elevada ocorrência nas falas dos participantes da característica 

persistência, com vistas a consecução dos seus objetivos. Ferreira et al. (2013) 

destaca que os formandos em enfermagem [...] “verbalizaram, constantemente, o 

desejo de buscar oportunidades não exploradas, e que denotam uma postura 

empreendedora ao agir com iniciativa e proatividade ante as situações”.  

 Nesse sentido, Fischer et al. (2014) realizou um estudo para identificar as 

competências necessárias aos coordenadores das Unidades Básicas de Saúde, e 

destacou que o coordenador deve possuir persistência para articular politicamente em 

prol da UBS e da Secretaria Municipal de Saúde.  Por isso, o desenvolvimento e 

manutenção das características persistência e exigência de qualidade e eficiência são 

extremamente importante para estes profissionais, sobretudo para que eles sejam 

persistentes no sentido de atender as necessidades dos usuários dos sistemas, e, 

ainda que seja muito difícil medir qualidade na saúde, que eles sejam exigentes na 

busca pela identificação das causas dos problemas dos usuários e posterior solução. 

 Marques (2016) identificou que os gestores da UTFPR consideram a 

característica persistência como sendo 100% entre essencial e importante. E a 

característica busca por oportunidade também teve uma elevada quantidade de 

respostas classificando-as como essencial e importante.  

 Por sua vez, a característica correr riscos moderados está em destaque 

somente nos achados de Monteiro et al. (2016), presente no presidente Getúlio 

Vargas especialmente. Foi possível observar que profissionais da área da saúde, 



72 
 

possuem baixa capacidade de correr riscos, isso pode ser justificado pela sua 

atividade profissional, pois envolve a vida de seres humanos.  

 Ainda na segunda etapa, os resultados do questionário contextualizado com 

relação as características do conjunto de planejamento achadas, apenas uma das 

características corroborou com os achados de Rabelo (2014), identificadas nos 

profissionais da Pró Reitoria de Recursos Humanos, a característica busca de 

informação em que a mediana nos nossos achados esteve entre 4 e 5, e ela classificou 

como nível médio tal característica nos profissionais, essa característica também 

esteve presente nos formandos em enfermagem, segundo Ferreira et al. (2013) os 

formandos [...] “buscam informações sobre o que lhes é pertinente na circunstância 

vivenciada, característica que os permite antecipar aos fatos, propondo soluções 

inovadoras”. Os profissionais dos sistemas analisados também buscam informações 

para tomada de decisão, essa característica é essencial, tanto para as atividades 

diárias dos servidores, como para a implementação de propostas e projetos 

inovadores. 

Por sua vez, Monteiro et al. (2016); Ferreira et al. (2013) identificou nos 

presidentes e formandos em enfermagem consecutivamente, as características de 

planejamento e monitoramento sistemático e estabelecimento de metas do conjunto 

de planejamento, esses achados corroboraram com os nossos, em que a 

característica estabelecimento de metas a mediana esteve entre 3 e 4, e a de 

planejamento e monitoramento sistemático 3 e 5, porém em onze sistemas a mediana 

foi 4. Marques (2016) identificou a característica estabelecimento de metas como 

sendo classificada em 100% essencial pelos gestores.   

Sobre as características do conjunto de poder, a característica lócus de controle 

interno esteve entre 3 e 4, porém em dez sistemas foi 3, e a característica 

independência e autoconfiança entre 3 e 5, porém em dez sistemas foi 4, corroborou 

com os achados de Rabelo (2014), que classificou essas características como baixa 

e média consecutivamente nos gestores e servidores da PRORH. Por sua vez, 

Monteiro et al. (2016) identificou nos dois ex-presidentes do Brasil as características 

persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança.   

  Em seguida, mas ainda na terceira etapa, em que os profissionais responderam 

um questionário com múltipla escolha e justificativa acerca das suas três 

características empreendedoras mais desenvolvidas, os nossos achados corroboram 

com os de Rabelo (2014) que também observou a característica comprometimento e 
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busca de informações como sendo a mais frequente em seus participantes, e, em um 

nível razoável a característica exigência de qualidade e eficiência. 

Os nossos achados em relação a característica comprometimento, estão 

alinhados com os de Takahashi et al. (2013) que realizou uma análise de como os 

docentes participantes de programas de pós-graduação em administração stricto 

sensu de Curitiba, que possuísse perfil empreendedor, lidam com os conflitos oriundos 

da relação trabalho-família no desenvolvimento das competências empreendedoras. 

Segundo Takahashi et al. (2013), esses “docentes buscam querer mais, 

comprometimento, dedicação e inovação”. 

Percebeu-se que as respostas dos entrevistados sobre as três características 

mais desenvolvidas estão alinhadas com os achados da parte do questionário 

contextualizado sobre as características do comportamento empreendedor. Visto que 

nessa etapa, os servidores selecionaram suas três características mais desenvolvidas 

a partir de uma questão de múltipla escolha.  

Com relação as duas características menos desenvolvidas, constata-se que 

apenas a característica correr riscos moderados foi alinhado com os resultados do 

questionário contextualizado. Rabelo (2014) observou que as duas características 

menos desenvolvidas nos gestores e servidores da Pró Reitoria de Recursos 

Humanos foram a independência e autoconfiança e a lócus de controle interno. 

 Percebe-se elevada divergência nas resposta dos servidores em relação as 

duas características menos desenvolvidas comparada com a parte do questionário 

contextualizado, com relação as características estabelecimento de metas, persuasão 

e rede de contatos, busca de oportunidade e iniciativa e a independência e 

autoconfiança, talvez, isso esteja relacionado ao instrumento utilizado para coleta dos 

dados, pois no instrumento da primeira parte haviam afirmativas sobre 

comportamentos, e na segunda parte, no entanto, havia apenas questões de múltipla 

escolha com justificativa. 

Outra possível problemática está relacionada com a capacidade dos servidores 

de reconhecer ou identificar os seus “pontos fracos”, pois, ao contrário do que ocorre 

na questão para identificar suas três características mais desenvolvidas, em que em 

nenhum sistema foi uma das três respostas com maior frequência foi “não respondeu”, 

no momento de dizer as duas menos desenvolvidas em três sistemas a resposta 

esteve entre as três mais frequentes. 
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 Na quarta etapa desta pesquisa, analisou-se o ambiente organizacional em que 

estes profissionais atuam, inicialmente através de um questionário contextualizado, 

depois através de perguntas de múltipla escolha com justificativa. Segundo Guida et 

al. (2012) vários estudiosos que realizaram pesquisas com profissionais que atuam 

na área de saúde, têm enfatizado que essa população é em especial, susceptível a 

sofrimento, tanto psíquico quanto ao estresse advindo do trabalho, esses aspectos 

apontam para a necessidade de elaboração de dispositivos institucionais para o 

cuidado destes profissionais. 

 Por outro lado, conforme achados do comparativo realizado por Oliveira (2016) 

existem desafios específicos dos administradores no sistema de saúde tais como: 

hierarquia, avaliação da produção e da qualidade, lead time e o output variável e não 

padronizável.  

 Nesse sentido, Amorim (2014) analisou a dinâmica das práticas da equipe 

saúde da família na Bahia, através da observação sistemática, como orientadoras do 

acesso aos serviços de saúde, em seus achados, percebeu a “persistência de 

cenários com problemas organizacionais relacionados à demanda reprimida e suas 

implicações para a garantia de acesso ao conjunto de atividades ofertadas, nem 

sempre, adequadamente [...]”. Essa demanda reprimida está de um modo geral 

relacionada a aspectos organizacionais, e à ausência de resolubilidade que persiste.  

   Nos achados deste estudo com relação aos fatores organizacionais suporte 

gerencial, a esteve entre 2 e 4, porém em dez sistemas entre 2 e 3, e o fator 

recompensas/reforços, esteve entre 2 e 4, mas em dez sistemas ficou entre 2 e 3, 

corroboraram com os achados de Rabelo (2014), que classificou na PRORH esses 

dois fatores como baixo. Levando- se em conta a mediana referente ao fator suporte 

gerencial, observa-se uma possível dificuldade com relação a ocorrência da prática 

empreendedora, como já foi observado por Guimarães (2014); Gomes et al. (2011); 

Muzzio (2017); Teza et al. (2013) o essencial papel do gestor, sendo assim, percebe-

se a urgência em realizar treinamentos com os coordenadores dos sistemas AME, 

pois eles serão os principais responsáveis a estimular a ação empreendedora interna. 

Já com relação aos fatores clareza de papéis e o fator disponibilidade de tempo 

a mediana esteve entre 4 e 5, divergindo dos achados de Rabelo (2014), pois foram 

classificados como médio. Nesta parte do questionário contextualizado, o fator 

disponibilidade de tempo foi favorável nos sistemas AME. 
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Percebe-se que o fator autonomia/critérios de trabalho, em que a mediana 

esteve entre 4 e 5, porém em sete sistemas a mediana foi 3. Esses achados 

corroboram com os de Santos et al. (2014) que analisou as relações de poder 

estabelecidas entre gestores, agentes de endemia e comunidade no processo de 

trabalho das ações de controle da dengue em São Luís- MA. Santos et al. (2014) 

observou que os processos de trabalho eram marcados por forte hierarquia, 

obediência e divisão entre o pensar e o fazer, constatada através das falas dos ACE: 

“A gente mesmo não decide nada, só faz é acatar”, essa arquitetura organizacional 

hierarquizada os torna passivo da situação, sem autonomia, e isso, naturalmente 

compromete o trabalho do grupo (SANTOS et al., 2014). Nesse contexto, vale 

destacar que esses profissionais precisam ser empoderados, através da ferramenta 

citada por Gomes et al., (2011) empowerment, pois a baixa ou nenhuma autonomia é 

um fator que dificulta a iniciativa criativa, e, por conseguinte, a atuação inovadora dos 

profissionais.    

 Em seguida, e ainda na quarta etapa, os servidores responderam um 

questionário com múltipla escolha e com justificativa sobre os fatores que mais 

incentivam o intraempreendedorismo, os nossos achados indicam que 36% dos 

profissionais responderam que o suporte gerencial é o fator que mais incentiva. Esse 

achado diverge das respostas do questionário contextualizado, pois como já foi visto, 

apesar da mediana ter sido entre 2 e 4, em dez sistemas a mediana esteve entre 2 e 

3. Isso pode estar relacionado ao instrumento utilizado para coleta dos dados da 

primeira parte dos fatores organizacionais que foi diferente, haviam afirmativas 

contextualizadas sobre os fatores, e essa, no entanto, havia apenas questões de 

múltipla escolha. Já em relação ao segundo fator organizacional achado, clareza de 

papéis com 19%, percebe-se coerência com os achados anteriores, pois a mediana 

esteve entre 4 e 5. Essa incoerência nos resultados relacionados aos fatores que mais 

contribuem para incentivar e interromper o intraempreendedorismo nos sistemas AME 

de Petrolina, pode ser justificado pela variedade de classes profissionais que 

participaram da pesquisa. Observa-se que 11% não compreendeu a pergunta, como 

já foi dito, os profissionais selecionaram um fator que mais contribui para o 

intraempreendedorismo na AME e justificaram sua resposta, todas as respostas foram 

analisadas, sendo assim, só foi considerada as respostas coerentes com a pergunta. 

Com relação ao fator que contribui para diminuir ou interromper o 

intraempreendedorismo no sistema AME, os dois fatores organizacionais com maior 
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percentual estão coerentes com os achados do questionário contextualizado sobre a 

análise dos fatores organizacionais, são eles: recompensas/reforços 33% e o suporte 

gerencial 19%. No entanto, o fator disponibilidade de tempo 14% em que a mediana 

esteve entre 4 e 5 nos achados anteriores, aqui apareceu como sendo um dos três 

fatores que mais contribuem para diminuir ou interromper o intraempreendedorismo. 

A problemática da ausência das recompensas estiveram presente nos achados 

de Guida et al. (2012) que realizou um estudo com os Agentes Comunitários de 

Endemia da Funasa de Nova Iguaçu- RJ para identificar a perspectiva dos 

trabalhadores nas relações entre saúde e trabalho através da análise de conteúdo. 

Segundo Guida (2012), a ausência de reconhecimento profissional é um tema 

relevante para a saúde deles, pois gera baixa autoestima e desmotivação para o 

trabalho, e pode ser representado como a falta do sentido do trabalho. Constatado a 

partir da fala do ACE “Atualmente não sinto motivação para o trabalho, faço as coisas 

mecanicamente. O que pede, eu faço. Não sou de reclamar”.  

Outra divergência nas respostas está relacionada ao fator suporte gerencial, 

que aparece como um dos três com maior percentual, como sendo o fator que mais 

incentiva o intraempreendedorismo, e como aquele que mais contribui para 

interromper o intraempreendedorismo. No entanto, o suporte gerencial é visto aqui, 

como imprescindível a ação empreendedora interna, pois conforme Fischer et al. 

(2014) os coordenadores das UBS devem possuir competências para promover 

mudanças por iniciativa própria, desenvolver parceria na gestão, promover 

transparência na gestão, desenvolver gestão compartilhada, etc. Por isso, esses 

coordenadores, em especial, “foram considerados pela coordenadoria de Recursos 

Humanos, como gestores dos quais se exigem novas competências em função dos 

complexos procedimentos relativos ao sistema de saúde [...]”.     

Na quinta etapa, foi realizada a análise de conteúdo, os profissionais foram 

questionados sobre as práticas existentes que visam a promoção do 

intraempreendedorismo, os mecanismos que podiam ser implementados, as 

limitações e barreiras da iniciativa empreendedora. 

Com relação as práticas existentes nos sistemas que visam a promoção do 

intraempreendedorismo, a categoria com maior ocorrência, e com o total de quarenta 

e uma aparições nas falas dos entrevistados foi a que os servidores demonstraram 

não saber sobre as práticas existentes, ou ainda, nas situações em que os conteúdos 

das respostas dos profissionais não condiziam com “mecanismos que visam o 



77 
 

intraempreendedorismo”. No entanto, é importante desenvolver nesses profissionais 

a consciência de que é possível empreender e inovar dentro dessas unidades básicas, 

Ferreira (2014) acredita que “o conceito que melhor traduz o conjunto de experiências 

de inovação no setor de saúde é o de eficiência, ou seja, o melhor uso possível dos 

recursos disponíveis”.  

A categoria espaços de discussão esteve presente em dezenove falas como 

sendo uma prática que promove o intraempreendedorismo. Silva (2011) também 

constatou que os funcionários afirmam necessitar realizar reuniões periódicas e do 

espaço para discutir os problemas da UBS, e também precisam tomar ciência das 

alterações de maneira formal e não informal. 

Em quatorze falas, os profissionais foram enfáticos em dizer que não existe 

nenhuma prática voltada ao estímulo da ação empreendedora interna. Como já foi 

visto, ainda que seja possível e oportuno empreender e inovar nos sistemas, quatorze 

profissionais percebem que não existe nenhum incentivo.  

O processo de capacitação, que é uma condição inerente a busca pela 

eficiência, característica da nova gestão pública, esteve presente em oito falas, houve 

baixa ocorrência em relação ao total de servidores entrevistados, e, foi possível 

constatar que em muitas respostas, essas capacitações eram direcionadas a classes 

profissionais específicas. Fischer et al. (2014) em sua pesquisa realizada em UBS de 

Santa Catarina, destacou que para consolidar a qualidade dos serviços de saúde, os 

profissionais da linha de frente e de gestores precisam ser treinados. Os gestores em 

particular, estão se defrontando com novas exigências, tendo em vista a sua formação 

técnica, ficando em segundo plano a formação em gestão. Geralmente os 

coordenadores da Atenção Básica são profissionais de saúde, especialmente, 

enfermeiros, como é o caso do sistema AME. 

Por último, uma prática que promove o intraempreendedorismo nos sistemas 

AME segundo os servidores, é o suporte da coordenação, esta categoria, teve uma 

baixa ocorrência, esteve presente em apenas sete falas. Por isso, é importante buscar 

estimular o gestor público ao desenvolvimento de características comportamentais 

empreendedoras, como por exemplo, a proatividade, alerta para oportunidades, 

capacidade de tomar riscos (MONTEIRO et al., 2016) bem como, a disposição para 

ouvir seus colaboradores e oferecer mecanismos de proteção aos erros, pois, as 

pessoas precisam ter segurança para implementar suas ideias inovadoras, ainda que, 

no âmbito da saúde, essas ações sejam mais arriscadas, por isso, esses riscos devem 
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ser moderados e calculados. Teza et al. (2013) afirma que “é o líder principal da 

organização que provê autonomia para a experimentação de novos processos e 

métodos, além de fomentar uma cultura inovadora na organização, bem como 

formular e implementar estratégias que busquem a inovação”, no caso dos sistemas 

analisados, o líder principal é o coordenador. 

Considerando o importante papel do coordenador nos sistemas Fischer et al. 

(2014) desenvolveu um relato de “experiência da construção de um mapa de 

competências para o cargo de coordenador de UBS”, partindo do pressuposto que o 

estabelecimento das competências necessárias ao coordenador auxiliaria no 

recrutamento e seleção, capacitação e avaliação de desempenho destes 

profissionais.         

 Sobre os mecanismos que poderiam ser implementados, observou-se vinte e 

seis aparições nas falas dos entrevistados da categoria recompensas, trata-se de uma 

frequência elevada, as pessoas precisam ser recompensadas pelas suas ideias 

criativas, sobretudo, quanto as ideias que forem aproveitadas. Vale destacar que 

muitos profissionais não exigem exclusivamente recompensas financeiras, eles 

desejam ser reconhecidos e recompensados nas mais variadas formas. A falta desse 

reconhecimento, foi mencionado por Guida et al. (2012); Silva (2011) como um fator 

relacionado a carga de trabalho, que pode impactar na saúde dos funcionários das 

Unidades Básicas de Saúde, ele encontrou na análise das falas que não existe 

reconhecimento entre os colegas de trabalho, da chefia imediata, nem da Secretaria 

Municipal de Saúde, e que outro agravante é a ausência de um plano de plano de 

desenvolvimento, que impossibilita a evolução e visibilidade dos profissionais. 

 Vinte e seis servidores acreditam que melhorar a atual situação do ambiente 

de trabalho trata-se de um mecanismo para a promoção da ação empreendedora 

interna. Os aspectos citados em relação ao ambiente físico, foram: ventilação, espaço, 

materiais e equipamentos, essa categoria teve seu quantitativo de aparições tão alta 

quanto a relacionada com ao reconhecimento, os servidores relataram sobre as 

condições precárias de trabalho, que dificulta o processo de cuidar. Esta categoria 

esteve presente em vinte e seis falas, ou seja, tão importante quanto as recompensas. 

Estas críticas também se fizeram presente nos estudos de Silva (2011), em que os 

diversos profissionais, relataram sobre a presença de equipamentos obsoletos, que 

exigiam mais esforço dos servidores e que reduziam o ritmo de trabalho e Guida et al. 

(2012) que em seus achados identificou a falta de infraestrutura, de ausência de 
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recursos e espaços de trabalho. Esses aspectos nos achados de Guida et al. (2012) 

foram observados nas falas dos Agentes Comunitários de Endemia, “tem supervisor 

que trabalha dentro de chiqueiro [...] um exemplo que eu dou: nesse chiqueiro tinha 

um fogão, que faziam de armário, e o servidor deixava ali todo trabalho dele [...]” 

 A categoria capacitação também esteve presente na questão que buscou 

identificar quais seriam os mecanismos que poderiam incentivá-los a serem mais 

criativos, inovadores e proativos. Em vinte e duas falas foi possível identificar que os 

profissionais desejam programas de atualização, bem como desenvolvimento.   

 Os encontros, reuniões e oportunidades para demonstração dos seus projetos, 

esteve presente em dez falas, apesar da baixa ocorrência, esses espaços de 

discussão são fundamentais para o estabelecimento da iniciativa empreendedora. 

Guida et al. (2012) também, enfatiza a importância das discussões coletivas entre os 

Agentes Comunitários de Endemia, supervisores e demais envolvidos para solucionar 

problemas.   

 Sobre as limitações que o sistema AME impõe aos funcionários com 

características empreendedoras, a categoria com maior ocorrência nas falas dos 

servidores foi a disponibilidade de recursos. Os profissionais alegaram não possuir os 

materiais básicos para a execução do seu trabalho, corroborando com os achados de 

(GUIDA et al., 2012; SILVA, 2011).  Em seis falas identificou-se que uma limitação é 

a ausência do suporte da Secretaria Municipal de Saúde, não é possível empreender, 

inovar, desenvolver novos projetos sem suporte da SMS. E mais uma vez a categoria 

espaços de discussão, aparece como sendo um aspecto problemático que limita a 

ação empreendedora, essa categoria esteve presente em vinte e seis falas.  

Na visão dos profissionais que atuam no sistema AME, a principal barreira está 

relacionada a limitação ou carência de recursos financeiros e/ou materiais, essa foi a 

categoria teve a maior ocorrência como um fator que impede a iniciativa 

empreendedora, corrobora com Backes (2008), entretanto, o autor afirma que a 

prática do empreendedorismo social depende, além dos recursos, de ações que 

integrem as organizações-rede. Ou seja, essa nobre ação se desenvolve em uma 

situação para além da disponibilidade de recursos, se faz necessário o 

desenvolvimento de ações integradoras entre as unidades do sistema AME, 

comunidade, SMS, e os mais diversos atores envolvidos, para influenciar esses 

sistemas com vistas a provocação de efeitos que irão causar forte impacto social.  
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Também foi associada como uma barreira para os profissionais de saúde, 

aspectos relacionados a autonomia/critérios de trabalho. Essa percepção da falta de 

autonomia, recai sobre alguns profissionais, como por exemplo os Agente Comunitário 

de Saúde e coordenadores. No caso dos ACS, advém da quantidade excessiva de 

metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, e em relação aos 

coordenadores, das normas estabelecidas também pela SMS. Em contrapartida, os 

médicos nos diversos sistemas de saúde possuem autonomia, como menciona Silva 

(2011), “a figura do médico ocupa posição central”, entretanto, essa “posição central”, 

tem consequências, porque o funcionamento das Unidades Básicas fica dependente 

de sua atuação. Os nossos achados também corroboram com os de Guida et al. 

(2012) que identificou em todas as falas dos Agente Comunitário de Endemia a 

existência de um poder oficial e legitimado, os ACE não vislumbram possibilidades 

para realizar questionamentos ou mudanças. No entanto, Backes (2008) identificou 

que os enfermeiros percebem que por meio do Programa Estratégia Saúde da Família 

(PSF), eles possuem mais autonomia, pois a segurança tecnológica e o conforto da 

estrutura do hospital limitam a autonomia profissional, e que o modelo assistencial 

provoca insegurança, mas que são motivadores e inovadores.   

 Por fim, a categoria suporte da Secretaria Municipal de Saúde, também 

apareceu em seis falas como sendo uma barreira a iniciativa empreendedora nos 

sistemas AME, este é um aspecto que deve ser analisado de forma criteriosa, pois 

para os profissionais dos sistemas, a SMS não vem dando suporte aos sistemas, e 

isso, tem limitado e dificultado suas atividades diárias.  
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O desenvolvimento de características empreendedoras nos servidores que 

atuam nos sistemas AME de Petrolina e a criação de políticas e práticas que crie as 

condições necessárias para esse indivíduo criativo e inovador, pode ser uma 

interessante alternativa para a melhoria dos serviços prestados pelos sistemas, tanto 

do ponto de vista de melhor utilização dos recursos disponíveis, através da inovação 

nos processos e da inovação organizacional, conforme o estabelecido na Constituição 

de 1988, como quanto a implementação de soluções criativas para atender as 

necessidades do usuário do sistema, ou seja, a partir da inovação nos serviços. 

Ao concluir pode-se ressaltar que os fatores condicionantes descritos na 

presente pesquisa estejam na verdade impossibilitando e/ou dificultando a realização 

do intraempreendedorismo nos sistemas AME da saúde da família no munícipio de 

Petrolina/PE. Caso fossem implantadas ações favorecendo estes condicionantes 

acredita-se que a característica intraempreendedora, presente em alguns dos 

gestores destas unidades, aflore e como consequência disso a equipe, assim como 

os pacientes que as frequentam, possam usufruir dos benefícios de uma boa gestão. 

 Desta maneira, sugere-se que o município direcione seus esforços no sentido 

de promover melhores condições de trabalho para estes profissionais, e isso, 

demanda um esforço criativo, pois, o sistema de gerenciamento de pessoas para os 

profissionais que atuam na área da saúde é singular, deve ser analisado e tratado de 

forma interdisciplinar. Considerar a qualidade de vida no trabalho desses profissionais, 

vai muito além da busca pela eficiência, trata-se de uma questão ética e de 

responsabilidade social. Como estes profissionais poderão cuidar da saúde do 

usuário, se ele não está saudável? Por isso, ainda que os profissionais possuam 

algumas características empreendedoras, acredita-se que as limitações e barreiras 

impossibilitam o empreendedorismo interno nos sistemas.  
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9 PERSPECTIVAS 
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Como perspectivas para pesquisas, tem-se a análise mais profunda dos 

processos de gerenciamento dos profissionais que atuam nos sistemas AME, e, por 

conseguinte, o desenvolvimento de políticas e práticas, que possam melhorar suas 

condições de trabalho de forma holística e que, visem alinhar as expectativas dos 

usuários e funcionários. Outra lacuna observada, se refere a possibilidade de estudos 

mais profundos com os coordenadores acerca das atividades desenvolvidas por este 

profissional, para que fosse possível desenvolver manuais de gestão, ou que 

buscassem alternativas inovadoras para o treinamento e desenvolvimento destes 

servidores. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “IMPORTÂNCIA DE HABILIDADES INTRAEMPREENDEDORAS 

NO ADMINISTRADOR DAS AME’s DA CIDADE DE PETROLINA-PE” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Erika Maria Jamir de Oliveira 

Nome do (a) Orientador (a): Márcia Bento Moreira 

 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade verificar o perfil intraempreendedor dos 

administradores e funcionários das AME’s, contrastando suas ações com as 

características dadas pela literatura acadêmica sobre empreendedorismo podendo 

assim relacionar estratégias utilizadas por ele que promovam resultados positivos no 

desempenho de sua equipe, no crescimento e produtividade da rede de atenção 

básica de Saúde da Família. 

2. Participantes da pesquisa: Administradores e funcionários das AME’s Saúde da 

Família que somam no total 732 pessoas, entretanto, o número de entrevistados 

definido por meio da cálculo da amostra, soma-se um total de 85 servidores sendo 15  

administradores e 70 funcionários de todas as 15 AME’s.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o 

(a) pesquisador (a) faça perguntas sobre suas atitudes e comportamentos, com o 

intuito de conhecer suas habilidades e conhecer o ambiente ao qual você está 

atuando . A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para 

a sra, recebendo assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo tempo que 

for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa. Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) 

pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética 

em Pesquisa.  
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4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) AME com duração de 20 minutos, também serão marcadas 

previamente, de acordo com a disponibilidade dos participantes da pesquisa. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas, entretanto pode haver algum desconforto por parte dos 

participantes em responder alguma pergunta, o pesquisador irá interroper o 

questionamento caso ocorra. A sra (sr) tem plena liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento da pesquisa, essa não decisão não gerará 

pena por parte dos pesquisadores. A sra (sr) tem direito a indenização em caso de 

danos decorrentes do estudo. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador 

(a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 

sobre habilidades que podem ser desenvolvidas, de forma que o conhecimento 

que será construído a partir desta pesquisa possa melhorar o atendimento a 

população, onde pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, 

respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item 

anterior.  

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que 

recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e 

a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

Pesquisador: ERIKA MARIA JAMIR DE OLIVEIRA (87) 98826-0352 

Orientador: MÁRCIA BENTO MOREIRA (87) 98812-9498 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - CEDEP 

Coordenador do CEDEP: Alvaro Rego Millen Neto 

Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 

Telefone do Comitê: 87 21016896 

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

E-mail: ceua@univasf.edu.br  

Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 

 

 

Petrolina, ____ Julho de 2016 
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http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/
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ANEXOS 

 

ANEXO A-  QUESTIONÁRIO  

 

Prezado participante, esta pesquisa tem por objetivo avaliar as características do 

comportamento intraempreendedor. Para responder você levará em torno de 20 minutos. 

Ressaltamos que apenas esta pesquisadora terá acesso aos seus dados e respostas e em nenhum 

momento do preenchimento do questionário você precisará se identificar. 

Lembrete! 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração! 

Coloco-me a sua disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

PARTE I - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FUNCIONAL 

Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Escolaridade: ( ) ensino fundamental completo ( )ensino fundamental incompleto 

( ) Graduação completa ( ) Graduação incompleta 

( ) Pós-graduação completa ( ) Pós-graduação incompleta 

( )Mestrado completo ( )Mestrado incompleto 

( )Doutorado completo ( ) Doutorado incompleto 

 

Faixa Etária:( ) até 25 anos ( ) de 26 a 35 anos ( ) de 35 a 45 anos ( ) acima de 46 anos 

Função: ( ) Agente Comunitário ( ) Coordenador ( ) Assistente Administrativo 

(  ) Auxiliar em Saúde bucal (  ) Cirurgião dentista (  ) Enfermeiro (  ) Faxineiro  

(  ) Gerente de serviços (  ) Médico (  ) Porteiro (  ) Recepcionista 

(  ) Outro. Especifique: ______________________________________________ 

 

PARTE II - TESTE CEAI Refinado e alterado por CATES (2007) 

Classifique cada questão utilizando uma escala de 1 a 5, onde: 

1 = Discordo totalmente 

2 = Discordo 

3 = Não estou certo 

4 = Concordo 
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5 = Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

1 A administração é atenta e muito receptiva às minhas ideias e sugestões.      

2 A organização em que trabalho me dá a liberdade de agir seguindo o meu 

julgamento. 

     

3 No meu trabalho eu não tenho nenhuma dúvida do que é esperado de mim.      

4 Indivíduos com projetos inovadores bem-sucedidos recebem recompensas 

adicionais, por suas ideias esforços, além do sistema de recompensas padrão. 

     

5 Eu tenho o tempo necessário e a carga de trabalho adequada para executar bem o 

meu trabalho. 

     

6 Eu me sinto como meu próprio chefe por não ter que submeter as minhas decisões 

a alguém. 

     

7 Recursos financeiros frequentemente são disponibilizados para novos projetos.      

8 É basicamente minha responsabilidade decidir como meu trabalho é feito.      

9 A descrição da minha função especifica claramente o padrão de desempenho pelo 

qual o meu trabalho é avaliado. 

     

10 As promoções geralmente acontecem considerando o desenvolvimento de ideias 

novas e criativas. 

     

11 Eu sinto que estou sempre trabalhando com limitações de tempo.      

12 Eu quase sempre decido o que eu faço no meu trabalho.      

13 Existem várias opções na organização para os indivíduos obterem recursos 

financeiros para suas ideias e projetos inovadores. 

     

14 Eu sei claramente qual desempenho no trabalho é esperado de mim em termos de 

quantidades, qualidade, prazos e resultados. 

     

15 Meu superior me dará um reconhecimento especial se eu tiver um bom desempenho 

no trabalho. 

     

16 Parece que eu sempre tenho disponibilidade de tempo para que tudo seja feito.      

17 Eu tenho a liberdade de decidir o que eu faço no meu trabalho.      

18 Minha instituição apoia projetos experimentais, mesmo sabendo que alguns irão 

fracassar. 

     

19 Tenho alguma dúvida a respeito do que é esperado do meu trabalho.      

20 As recompensas que recebo dependem do meu desempenho no trabalho.      

21 Tenho pouquíssimo tempo livre para pensar em problemas mais amplos da 

instituição em que trabalho.  

     

22 Tenho metas e objetivos claramente planejados para o meu trabalho.      

23 Durante os últimos três meses, a minha carga de trabalho impediu que eu dedicasse 

tempo ao desenvolvimento de novas ideias. 

     

24 Eu raramente tenho que seguir métodos padronizados de trabalho para executar as 

minhas principais tarefas do dia-a-dia. 

     

25 Meus colegas e eu sempre encontramos tempo para resolver problemas a longo 

prazo.  

     

a. Este teste se constitui de 63 afirmações. Leia atentamente cada afirmação e decida como se 

aplica à sua forma de agir e de pensar. 

b. Seja honesto (a) consigo mesmo (a), lembre-se que não somos perfeitos. O único objetivo 

neste caso é identificar quais competências você precisa desenvolver, para obter maior 

desempenho profissional. 

c. Uma das opções de respostas abaixo deve ser relacionada a cada afirmação: 

1 = Nunca 

2 = Raras vezes 

3 = Algumas vezes 

4 = Usualmente 



94 
 

5 = Sempre 

 

d. Escolha a opção de resposta mais adequada na janela à direita de cada afirmação. Veja abaixo 

um exemplo: 

1. Quando me deparo com um problema difícil, não desisto até encontrar a solução. Raras Vezes  

A pessoa que respondeu neste exemplo escolheu a opção de resposta para indicar que a 

afirmação a descreve apenas em raras ocasiões. 

e. algumas afirmações podem ser semelhantes, mas nenhuma é exatamente igual. 

 1 2 3 4 5 

1 Quando me deparo com um problema difícil, não desisto até 
encontrar a solução. 

     

2 Faço o que é preciso no trabalho e não somente aquilo que me 
pedem para fazer. 

     

3 Prefiro atuar em situações nas quais não posso controlar os 
resultados finais, mas que tenho chances moderadas de 
sucesso. 

     

4 Antes de começar a executar uma tarefa ou um trabalho, busco 
todas as informações possíveis. 

     

5 Planejo alcançar um grande objetivo dividindo-o em tarefas 
pequenas. 

     

6 Tenho confiança que posso ter sucesso em qualquer coisa que 
me proponha a fazer. 

     

7 Busco identificar como o produto da minha empresa pode ser 
útil para outras áreas ou outros tipos de clientes. 

     

8 Insisto várias vezes ou mudo a estratégia para conseguir o que 
quero. 

     

9 Meu desempenho é melhor do que os dos outros que 
trabalham comigo. 

     

10 Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da 
minha vida daqui a 20 anos. 

     

11 Procuro me aconselhar junto às pessoas que dominam aquilo 
que eu pretendo fazer. 

     

12 Mesmo quando estou fazendo algo difícil e desafiador, tenho 
confiança em meu sucesso. 

     

13 Faço antes aquilo que alguém vai me solicitar fazer no futuro.      

 

PARTE III - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

EMPREENDEDORAS 

Classifique cada questão utilizando uma escala de 1 a 5, onde: 

1 = Nunca 

2 = Raras vezes 

3 = Algumas vezes 

4 = Usualmente 
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5 = Sempre 
 1 2 3 4 5 

1 Quando faço um trabalho para outra pessoa, me esforço muito 
para que fique satisfeita. 

     

2 Encontro uma maneira mais rápida de terminar os meus 
trabalhos. 

     

3 Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de 
diferentes alternativas antes de tomar uma decisão. 

     

4 Estabeleço objetivos bem específicos de longo prazo (mais de 
5 anos), e divido-os em objetivos com prazos menores. 

     

5 Acho desnecessário buscar informações pessoalmente.      

6 Penso antecipadamente sobre como realizar uma tarefa de 
grande porte e escrevo detalhadamente quais as ações devem 
ser realizadas, quem serão os responsáveis. 

     

7 Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e 
opiniões mudem seu modo de pensar. 

     

8 Enxergo e exploro oportunidades totalmente fora do comum 
para realizar o meu trabalho. 

     

9 Acho que sempre existe uma maneira melhor de se fazer 
qualquer coisa. 

     

10 Conto com várias fontes de informações ao procurar ajuda 
para a execução de tarefas e projetos. 

     

11 Reviso os meus planos iniciais para realizar alguma coisa, 
levando em conta os resultados alcançados ou as mudanças 
circunstanciais. 

     

12 Acredito que posso ser bem-sucedido mesmo que terceiros 
poderosos (como meus superiores, o governo...) atuem de 
forma que me prejudique. 

     

13 Mantenho relacionamento com pessoas que podem me ajudar 
no futuro. 

     

14 Ajo para desenvolver novos produtos e serviços.      

15 Faço esforços extraordinários toda vez que uma situação 
exige. 

     

16 Penso que é inútil planejar fazer as coisas no mundo atual, 
onde tudo muda o tempo todo. 

     

17 Realizo as tarefas na medida em que se fazem necessárias 
em vez de perder tempo pensando no que os outros poderão 
me pedir no futuro. 

     

18 Quando uma dificuldade prejudica o meu trabalho, persisto em 
minha tarefa. 

     

19 Quando é preciso, faço o trabalho dos outros para cumprir um 
prazo de entrega. 

     

20 Busco maneiras de fazer as coisas gastando menos.      

21 Sinto-me desafiado, quando assumo riscos que não são 
pequenos e que também não são exagerados. 

     

22 Estabeleço objetivos que são desafiantes e que têm significado 
pessoal. 

     

23 Procuro informações das pessoas que fornecem produtos ou 
serviços que são necessários para o meu trabalho. 
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24 Penso em cenários diversos e faço planos alternativos para 
alcançar meus objetivos. 

     

25 Mantenho meu ânimo mesmo se as outras pessoas acham que 
uma tarefa difícil não pode ser realizada. 

     

26 Busco identificar se todas as tarefas que são importantes para 
o trabalho foram realizadas, mesmo aquelas que não são da 
minha responsabilidade. 

     

27 Acho desnecessário entregar um trabalho melhor do que foi 
solicitado. 

     

28 Considero as chances de sucesso ou fracasso antes de 
estabelecer um objetivo. 

     

29 Mantenho e utilizo vários registros financeiros para tomar 
decisões importantes no trabalho. 

     

30 Busco conhecer pessoas de várias áreas de meu interesse.      

31 Tenho receio de não conseguir alcançar objetivos que são 
relevantes. 

     

32 Busco novos trabalhos e novas oportunidades.      

33 Quando é preciso faço grandes sacrifícios para concluir o meu 
trabalho. 

     

34 Preocupo-me apenas em realizar bem aquilo que é da minha 
responsabilidade, não fazendo serviços dos outros que 
estejam atrasados. 

     

35 Entrego o trabalho melhor do que foi solicitado.      

36 Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas.       

37 Especifico bem (quanto e quando) as minhas expectativas em 
relação ao que quero obter na vida. 

     

38 Acredito que posso alcançar os meus objetivos 
independentemente de fatores externos ao meu controle. 

     

39 Utilizo bons argumentos que convencem as pessoas a me 
ajudarem a conseguir o que eu quero. 

     

40 Acredito que posso alcançar objetivos desafiantes mesmo se 
os resultados iniciais não forem animadores. 

     

41 Quando necessário, ajudo os meus subordinados a concluir as 
suas tarefas. 

     

42 Tenho objetivos anuais, mensais e semanais, que são muito 
específicos e mensuráveis. 

     

43 Elaboro conscientemente os argumentos que utilizo para 
convencer os outros. 

     

44 Gosto de desafios porque sei que posso superá-los.      

45 Deixo tarefas incompletas.      

46 Não perco tempo avaliando muitas possibilidades quando 
tomo uma decisão. 

     

47 Estabeleço objetivos que têm prazos para serem concluídos, 
são desafiantes, significativos, mensuráveis (que se pode 
medir) e específicos. 

     

48 Atribuo que muitos fatores externos ao meu controle são 
decisivos para os resultados que posso alcançar. 

     

49 Quando não domino um assunto, procuro especialista para me 
orientar. 
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ENTREVISTA 

SEÇÃO 2: Roteiro de entrevista 

O intraempreendedorismo é considerado o empreendedorismo dentro de organizações 

existentes (ANTONIC; HISRICH, 2003). Refere-se ao processo que se passa dentro de uma 

empresa existente, independentemente de seu tamanho, e que leva não só a novos 

empreendimentos, mas também para outras atividades e orientações inovadoras, tais como 

desenvolvimento de novos produtos, serviços, técnicas administrativas, posturas competitivas, 

mercados e tecnologias para o desempenho das funções organizacionais, bem como mudanças 

na estratégia e organização (ANTONIC; HISRICH, 2007).  

1. A partir das onze principais características empreendedoras abaixo relacionadas, 

escolha as três mais desenvolvidas por você. Justifique: 

 Busca de oportunidades e iniciativa 

 Comprometimento 

 Exigência de qualidade e eficiência 

 Correr riscos moderados 

 Persistência 

 Estabelecimento de metas 

 Busca de informações 

 Planejamento e monitoramento sistemático 

 Persuasão e rede de contatos 

 Independência e autoconfiança 

 Locus de controle interno 

___________________________________________________________________________ 

2. Cite as duas características menos desenvolvidas por você. Justifique: 

___________________________________________________________________________ 

3. Com base na sua experiência, o que mais incentiva o intraempreendedorismo na AME? (a 

presença de qual fator?) Justifique: 
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 Suporte gerencial 

 Clareza de papéis 

 Recompensas/reforços 

 Disponibilidade de tempo 

 Autonomia/critérios de trabalho. 

___________________________________________________________________________ 

4. Com base na sua experiência, o que mais contribui para diminuir ou interromper o 

intraempreendedorismo na AME? (A ausência de qual fator?) Justifique: 

 Suporte gerencial 

 Clareza de papéis 

 Recompensas/reforços 

 Disponibilidade de tempo 

 Autonomia/critérios de trabalho. 

___________________________________________________________________________ 

5. Identifique as práticas desenvolvidas pela AME que visam à promoção do 

intraempreendedorismo. 

6. Quais os mecanismos deveriam ser utilizados para poder incentivar os funcionários a serem 

mais criativos, inovadores e proativos? 

7. Em sua opinião, que limitações a AME Saúde da Família impõem aos funcionários com perfil 

empreendedor? 

8. Você acredita que a ausência de fatores organizacionais do intraempreendedorismo pode 

comprometer o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor? 

9. Em sua opinião, quais as principais barreiras impostas ao desenvolvimento da iniciativa 

intraempreendedora presentes na AME Saúde da Família? 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: IMPORTÂNCIA DE HABILIDADES 

INTRAEMPREENDEDORAS NO ADMINISTRADOR DAS 

AMEs DA CIDADE DE PETROLINA-PE 

Pesquisador: Erika Maria Jamir 

de Oliveira Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 56587016.0.0000.5196 

Instituição Proponente:UNIVASF 

Patrocinador Principal: FUNDACAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - 

FACEPE 

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.718.389 

Apresentação do Projeto: 

O projeto de pesquisa está ligado a uma dissertação de mestrado e a sua equipe 

executora é composta por: Erika Maria Jamir de Oliveira (Pesquisadora), Márcia 

Bento Moreira (Orientadora) e Gláucio Bezerra Brandão (Coorientador). 

O projeto contempla todas as seções essenciais para a análise ética. 

Objetivo da Pesquisa: 

Os objetivos estão bem delineados, são exequíveis, estão em acordo com a 

metodologia proposta e podem ser atingidos no prazo estipulado pelo cronograma. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Foi realizada uma análise dos riscos, com previsão de estratégias para minimizá-los, 

assim como foram apresentados os potenciais benefícios que a pesquisa pode 

propiciar aos seus participantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto apresenta adequadamente os seguintes itens: tema, objeto da pesquisa, 

relevância social, local de realização da pesquisa, população a ser estudada, 

garantias éticas aos participantes da pesquisa, método a ser utilizado, cronograma, 

orçamento, critérios de inclusão e não inclusão dos participantes da pesquisa, 

critérios de encerramento ou suspensão de pesquisa e divulgação dos resultados do 

estudo. 
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Página 01 de 

Continuação do Parecer: 1.718.389 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos de apresentação obrigatória foram apresentados adequadamente. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto atende satisfatoriamente a todos os critérios de análise ética e 

recomendamos a sua aprovação. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Srª. que o projeto 

IMPORTÂNCIA DE HABILIDADES INTRAEMPREENDEDORAS NO 

ADMINISTRADOR DAS AMEMs DA CIDADE DE PETROLINA-PE foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – (CEDEP). A partir de 

agora, portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou experimental. 

Informamos ainda que no prazo máximo de 1 (um) ano a contar dessa data deverá 

ser enviado a este Comitê um relatório sucinto sobre o andamento da presente 

pesquisa. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Outros CartarespostaaoCEP.pdf 22/08/2016 

14:44:34 

Clean Sá Aceito 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_729601.pdf 

22/08/2016 

13:33:22 

 Aceito 

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 22/08/2016 

13:32:38 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 22/08/2016 

13:29:35 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 

Outros TSC_GLAUCIO.pdf 19/08/2016 

10:17:38 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 

Orçamento ORCAMENTO.pdf 15/08/2016 

20:43:45 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 
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Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETO_CEP.pdf 28/07/2016 

00:57:57 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TERMO_DE_CONSENTIMENTOLIVRE 

EESCLARECIDO.doc 

28/07/2016 

00:54:49 

Erika Maria 

Jamir de 

Oliveira 

Aceito 

Outros TCSMarcia.pdf 01/06/2016 

08:24:12 

Clean Sá Aceito 

Outros TCSErika.pdf 01/06/2016 

08:23:59 

Clean Sá Aceito 

Página 02 de 

Continuação do Parecer: 1.718.389 

Outros Declaracaodecompromissodopesquisad 

orresponsavel.pdf 

01/06/2016 

08:23:41 

Clean Sá Aceito 

Outros Cartadeanuencia.pdf 01/06/2016 

08:23:25 

Clean Sá Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

PETROLINA, 08 de Setembro de 2016 

 

Assinado por: 

Alvaro Rego Millen Neto 

(Coordenador) 


