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O presente trabalho é parte integrante da pesquisa intitulada “Orientação Empreendedora, 

Capacidade Absortiva e Desempenho em Pequenas Empresas” e tem como objetivo analisar a 

relação entre Orientação Empreendedora e Desempenho em empresas de micro, pequeno e médio 

porte catarinenses. 

Segundo o estudo de Miller (1983), um dos primeiros a tratar do assunto, a Orientação 

Empreendedora indica o nível de empreendedorismo que uma organização tem para tomar 

decisões frente a obstáculos, principalmente aquelas que se encontram em cenários 

excessivamente dinâmicos. Na opinião do autor, as principais dimensões que sustentam a 

orientação empreendedora de uma empresa são: Inovação, Proatividade e Assunção de riscos. 

Miller (1983) também afirma que, quanto menor for a empresa, mais destacadas seriam as 

dimensões visto que o empreendedor se aproxima mais da execução de tarefas e tomada de 

decisões. 

Para medir a Orientação Empreendedora foi adotada a escala de Lumpkin e Dess (2001), 

traduzida para o português e pré-testada com empresas similares à amostra da pesquisa, formada 

por itens que mensuram a proatividade (OEPR), a inovação (OEIN) e assunção de risco (OERT). 

A captura do desempenho organizacional baseou-se na escala de medidas subjetivas de cinco 

itens criada por Pelham (1999) e utilizada no estudo de Flatten, Greve e Brettel (2011) adaptadas 

para este estudo.  

A Tabela 1 mostra os resultados referentes a correlação entre Orientação Empreendedora 

e Desempenho, indicando a significância (Sig) e coeficientes de correlação (CC). Como mostra a 

tabela, foram encontrados 27 (60%) coeficientes estatisticamente significantes ao nível de 0,05. 

Destes, três coeficientes foram negativos e todos verificados na dimensão proatividade da 

Orientação Empreendedora. 

 

Tabela 1: Correlação entre Orientação Empreendedora e Desempenho 

ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA X DESEMPENHO 

  DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 

OEPR1 CC -,123 -,182* -,166* -,137 -,171* 

Sig ,094 ,013 ,023 ,062 ,019 

OEPR2 CC ,085 -,017 ,148* ,086 ,111 

Sig ,249 ,813 ,044 ,242 ,131 

OEPR3 CC ,183* ,137 ,230** ,151* ,226** 

Sig ,012 ,062 ,002 ,040 ,002 
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OEIN1 CC ,097 -,003 ,114 ,092 ,149* 

Sig ,188 ,964 ,121 ,213 ,042 

OEIN2 CC ,267** ,226** ,355** ,330** ,312** 

Sig ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

OEIN3 CC ,123 ,135 ,201** ,181* ,179* 

Sig ,092 ,066 ,006 ,013 ,014 

OERT1 CC ,040 ,044 ,082 ,076 ,131 

Sig ,585 ,549 ,262 ,303 ,074 

OERT2 CC ,252** ,328** ,369** ,325** ,345** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OERT3 CC ,268** ,243** ,279** ,224** ,253** 

Sig ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 

** Correlação é significante à nível 0,01 (bi-caudal). 

*. Correlação é significante à nível 0.05 (bi-caudal).  

Fonte: Dados da Pesquisa (2016-2017) 

 

Para analisar a força de correlação das amostras, esta pesquisa adota o critério 

estabelecido por Hair (2005), apresentado na Tabela 2, não importando a sinalização do índice. 

Tabela 1: Caracterização das correlações de acordo com a faixa de resultado 

Caracterização Faixa 

Leve ou muito fraca 0,00 – 0,20 

Pequena 0,20 – 0,40 

Moderada 0,40 – 0,70 

Forte 0,70 – 1,00 

Fonte: Hair (2005)  

De acordo com as faixas de caracterização apresentadas, os três (6,67%) coeficientes 

negativos caracterizam-se com força pequena, 6 (13,3%) coeficientes com sinal positivo 

caracterizam-se com força leve e 18 (40%) coeficientes com sinal positivo caracterizam-se com 

força pequena. 

Com base nos resultados obtidos, a pesquisa aponta para uma correlação significante entre 

os dois constructos, predominantemente positiva e com força pequena. No entanto, a dimensão 

proatividade mostrou coeficientes tanto positivos como negativos, o que sugere novas pesquisas 

para investigar este aspecto da Orientação Empreendedora. 

 


