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Resumo 
O objetivo desta pesquisa é propor e analisar a aplicação da sistemática estabelecida por 
Uriarte (2000) para identificar características intraempreendedoras como meio para seleção da 
dos colaboradores que integrará a equipe seis sigma. Utiliza-se como metodologia de pesquisa 
o estudo de caso fundamentado na revisão bibliográfica sobre os temas 
intraempreendedorismo e melhoria através da metodologia seis sigma. Identifica-se o caso a 
ser analisado e coleta-se, para cada um dos colaboradores que participam diretamente dos 
projetos seis sigma, suas características intraempreendedoras individuais (coletadas através do 
questionário proposto na dissertação de mestrado Uriarte, 2000). Tabulam-se os resultados, 
tendo cada colaborador uma nota para suas características empreendedoras. Realiza-se a 
análise através da correlação entre a nota das características empreendedoras e a taxa de 
sucesso dos projetos seis sigma similares que cada colaborador coordenou. Os resultados 
estabelecem, para o caso, a existência de correlação entre o sucesso do projeto e o perfil 
intraempreendedor do responsável.      
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1. Introdução 
 
A busca pelo aumento da competitividade no mercado é uma luta constante que a maioria das 
organizações enfrenta. Nesse sentido, não se deve ficar acomodado com o desempenho atual, 
ainda que seja satisfatório. É importante que os executivos entendam que não serão superados 
pelos concorrentes se mudarem e aperfeiçoarem contínua e mais rapidamente do que eles 
(KAPLAN, 1998). 
 
Dessa forma, as atividades relacionadas aos processos de melhoria devem receber atenção 
especial, pois são responsáveis por contribuir para o desempenho global de uma organização. 
 
Para Slack et al. (1997) as operações de melhoria da produção necessitam ser priorizadas de 
acordo com os objetivos da organização, sendo que uma vez que a prioridade de 
melhoramento tenha sido determinada, uma operação precisa considerar a abordagem ou 
programa que ela deseja para levar avante o processo de melhoramento ou mudança. 
 
Dentre os vários programas que visam a melhoria dos processos, o que tem recentemente 
alcançado popularidade no meio empresarial é o Seis Sigma (SANDERS e HILD, 2000). Esse 
programa busca a melhoria do desempenho organizacional por meio da redução da 
variabilidade dos processos. 
 
A implantação do Seis Sigma está apoiada em uma estrutura de gerenciamento de projetos. A 
fase inicial do projeto determina os objetivos qualitativos e quantitativos, com foco no 
resultado financeiro. Além disto são definidos os membros da equipe de implantação e o 
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cronograma de acompanhamento. O Seis Sigma utiliza o trabalho de equipes multifuncionais, 
com membros de áreas diversas da organização. 
 
Os ganhos financeiros previstos, que são calculados no início de cada projeto passam a fazer 
parte das metas deste projeto, e por sinal são a principal ferramenta para ‘vender’ e obter 
apoio da Alta Administração da organização. Como relata Garvin (1987), os ganhos 
financeiros já têm sido associados a ganhos resultantes da 33 melhoria de qualidade já 
próximo de 1950, e é um dos pilares de sustentação da Ferramenta Seis Sigma. 
 
O líder de projeto recebe treinamento no uso das ferramentas estatísticas  aplicáveis a cada 
uma das etapas de projeto, e o treinamento é realizado concomitantemente com o desenrolar 
das ações de identificação, análise e melhoria. Normalmente o treinamento é realizado no 
período de uma semana, intercalado com outras três semanas dedicadas à aplicação prática. O 
objetivo deste processo é reforçar o processo de aprendizado. 
 
 O líder de projeto é chamado ‘black belt’ (faixapreta) ao adquirir a competência de liderar 
projetos e identificar as ferramentas aplicáveis em cada situação. Os projetos se apóiam 
também em ‘green belts’ (faixas-verde), normalmente membros das equipes de projeto, que 
recebem treinamento básico nas ferramentas. Também há a figura do ‘master black belt’ 
(mestre faixa-preta), especialista em ferramentas estatísticas, que assume o papel de consultor 
para apoiar as ações dos líderes de projeto. 
 
Uma cultura favorável à formação de um espírito empreendedor, provoca em seus 
empregados uma incessante busca pelo novo, pela melhor maneira de desenvolver algo ou 
alguma coisa - processo, um constante aperfeiçoamento, uma conduta que leve à uma 
vantagem competitiva, é a dedicação e o comprometimento, não só do corpo funcional,  mas, 
principalmente, com o patrocínio da alta direção. 
 
“O intraempreendedorismo é um sistema revolucionário para acelerar as inovações dentro de 
grandes empresas, através de um uso melhor dos seus talentos empreendedores. Os 
intraempreendedores são os integradores que combinam os talentos dos técnicos e dos 
elementos de marketing, estabelecendo novos produtos, processos e serviços” (PINCHOT III, 
1989). 
 
A organização que busca usufruir os benefícios que o empreendedorismo corporativo pode 
trazer tem que implementar programas internos de suporte ao empreendedorismo. Esse 
programa deve enfocar o desenvolvimento de funcionários, a estrutura organizacional e seus 
processos e ainda o seu direcionamento estratégico (DORNELAS, 2003). 
 
Nesse sentido esse artigo, por meio de um estudo de caso em uma empresa de manufatura, 
tem por objetivo analisar e propor que as características intraempreendedoras podem fornecer 
suporte à seleção de especialistas para projetos de melhoria a serem conduzidos no âmbito de 
um programa Seis Sigma. A seguir será efetuada uma revisão da literatura sobre os dois 
principais temas desse trabalho o programa Seis Sigma e Intraempreendedorismo e a resposta 
ao seguinte questionamento: 
 
Existe relação entre as características intraempreendedoras do coordenador do projeto Seis 
Sigma e seu sucesso? 
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2. Metodologia seis sigma 
 
Com raízes no final de década de 70, e criado como forma de treinar e disseminar técnicas 
estatísticas de identificação, solução e controle de problemas em todos os níveis da 
organização, o Seis Sigma foi adotado por centenas, ou talvez milhares de organizações em 
todo o mundo, com aplicação em todas as áreas, não se limitando à área operacional, 
produzindo ganhos de qualidade, produtividade e de satisfação dos clientes. Alguns dos 
exemplos de organizações que adotam a ferramenta, entre precursores e seguidores estão 
Motorola, General Electric, Allied Signal, Honeywell, Delphi, ABB, Black & Decker, entre 
outros. 
 
As origens da ferramenta Seis Sigma estão em um esforço empreendido pela Motorola, a 
partir de 1979, de desenvolver um programa de treinamento que fosse capaz de ser 
compreendido e absorvido por sua força de trabalho. O programa de treinamento foi resposta 
à solicitação de Bob Galvin, filho do fundador da Motorola e então CEO, depois de outras 
duas tentativas frustradas de melhorar a qualificação do pessoal da Motorola. A Motorola 
University, que nasceu com o nome de ‘Motorola Training and Education Center’ foi criada 
em 1980 (BALDWIN, DANIELSON e WIGGENHORN, 1997).  
 
O Seis Sigma é a metodologia mais recente da área de melhoria de processos e está sendo 
difundido com bastante rapidez no meio acadêmico, comumente definido como uma 
estratégia gerencial muito disciplinada e quantitativa, tendo como objetivo o aumento 
significativo da lucratividade das empresas, através da melhoria da qualidade de produtos e 
processos e também do aumento da satisfação dos clientes e consumidores. 
 
A literatura preconiza que os principais requisitos para a sua implantação em qualquer 
organização, independentemente de tamanho ou de ramos de atuação são: suporte ao 
gerenciamento das equipes que desenvolvem os projetos; treinamentos específicos e 
comprometimento com os recursos e participações nos resultados alcançados. 
 
O Seis Sigma possui como principal força motriz para atingir metas a definição de defeitos e a 
sua eliminação através de execução de projetos. Tais projetos duram de 4 a 8 meses, 
dependendo da complexidade dos mesmos e seu caráter finito é uma das mais  importantes 
características que distingue o seis Sigma dos programas anteriores de qualidade. 
 
Segundo o fundador da academia Seis Sigma, Michael Harry, o TQM (total quality 
management) seria ótimo se o acionista pudesse esperar anos para verificar o retorno do 
programa (HARRY, 1998). Criticável ou não, a metodologia seis Sigma propõe cronogramas 
rígidos e revisões de projeto constantes com os clientes internos do projeto e os donos de 
processos, o que torna o ambiente altamente salutar energizado para dar andamento ao 
projeto. 
 
Os projetos podem ser ainda, segundo algumas versões de treinamento, de processos ou 
transacionais. Os primeiros são aqueles estritamente relacionados à produção de um material 
ou produto e o segundo, mais ligados as áreas-meio ou aos serviços. O limite divisor entre as 
duas definições não é muito claro e qualquer um que o tente estabelecê-lo estará sujeito às 
mais severas críticas. Entretanto, trata-se de uma divisão prática, uma vez que as ferramentas 
utilizadas em um tipo de projeto diferem substancialmente do utilizado em outro.  
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Seja qual for o tipo de projeto, o DMAIC é composto das etapas bem estabelecidas de Define, 
Measure, Analize Iimprove e Control, sendo complementadas com ferramentas de apoio 
(figura 1). 

FIGURA 1 – Etapas do DMAIC e ferramentas que podem ser utilizadas 
Fonte: adaptado pelo autor de Breyfogle, Cupello e Meadows (2001) 

 
Diversas ferramentas são utilizadas de maneira integrada às fases do DMAIC, que se 
transformam então num método sistemático, disciplinado, baseado em dados e no uso de 
ferramentas estatísticas para se atingir os resultados almejados pela organização (Eckes, 
2001). Para implantar e desenvolver projetos Seis Sigma, normalmente assume-se como 
imprescindível formar especialistas na área, através de treinamentos técnicos apropriados. 
Posteriormente esses profissionais serão responsáveis pela promoção das mudanças nas 
organizações. A divisão dos especialistas em Seis Sigma ocorre em quatro camadas (tabela 1). 
 
Tabela 1- Descrição dos especialistas em Seis Sigma 

Champions Possui cargo de gestor cuja finalidade é apoiar os projetos, removendo dificuldades 
para o desenvolvimento dos mesmos. 

Master Black Belts 
(MBB) 

Representam o nível mais alto de proficiência técnica e organizacional, oferecendo 
liderança, desenvolvendo e adaptando ferramentas a partir da teoria matemática dos 
métodos estatísticos são baseados. São ainda, responsáveis pelo treinamento de BBs e 
GBs. Tem dedicação integral de seu tempo ao programa; 

Black Belts (BB) 

Lidera projetos, estão ativamente envolvidos no processo de mudança e 
desenvolvimento organizacional, devem ter dedicação integral de seu tempo ao 
programa. Normalmente, possuem o encargo de atingirem um determinado número 
financeiro em retorno, tipicamente 1milhão de dólares anuais, para as empresas norte 
americanas. 

Green Belts (GB) 
São líderes de projeto Seis Sigmas capazes de formar, facilitar as equipes e 
administrar os projetos – do conceito à conclusão, devem ter dedicação parcial de seu 
tempo ao programa, uma vez que mantêm suas atribuições funcionais originais. 

 
Basicamente, os dois últimos se ocupam em liderar os projetos de Seis Sigma. A não ser pelos 
dois primeiros, os demais níveis não possuem posição hierárquica formal estabelecida. É 
altamente aconselhável que o MBB seja um profissional de credibilidade e competência 
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técnica reconhecida entre os colaboradores da empresa, porém, com grande capacidade 
gerencial e de lidar com situações ambíguas. O Champion deve pertencer ao círculo de 
decisões, quando não o “número 1” da empresa. Estas divisões podem mudar sensivelmente 
de empresa a empresa, mas uma das constantes em cada caso é que a empresa que busca a 
implantação do Seis Sigma está paralelamente aos ganhos financeiros, buscando também uma 
mudança de cultura, onde as decisões são baseadas em fatos e dados e não em sentimentos. 
 
3. Intraempreendedorismo  
 
Bruce (1976) denomina intraempreendedores, como empreendedores empregados de 
empresas. Gifford Pinchot (1989) tem o mérito de ter definido e termo intraempreendedor 
(tradução do Inglês - intrapreneur), para designar o “empreendedor interno”. São aqueles que, 
a partir de uma idéia, e recebendo a liberdade, incentivo e recursos da empresa onde 
trabalham, dedicam-se entusiasticamente em transformá-la em um produto de sucesso. Não é 
necessário deixar a empresa onde trabalha, como faria o empreendedor, para vivenciar as 
emoções, riscos e gratificações de uma idéia transformada em realidade (URIARTE, 2000). 
 
O empreendedor corporativo é fruto da cultura empresarial ao qual ele está inserido. Destaca-
se que a cultura é decorrente de seu conteúdo histórico (DOLABELA, 1999; DORNELAS, 
2001; DRUCKER,1994). A idéia do empreendedorismo corporativo ocorre nas empresas que 
vivem constantes processos de inovação, e nesse processo é preciso modificar ou criar novos 
empreendimentos dentro da própria empresa. Este é um passo difícil a ser dado, pois, 
normalmente, existe um processo excessivamente burocrático instaurado nas empresas 
(DORNELAS, 2003). 
 
O empregado inovador, para Dolabela (2000) apresenta um comportamento semelhante ao 
empreendedor proprietário, com referência à capacidade de oferecer novos valores ao cliente: 
“Mas a prática demonstra que para ter empregados empreendedores, ou intraempreendedores, 
as empresas precisam, elas próprias, serem empreendedoras. Não adianta contratar 
empregados-empreendedores sem que tenham criado uma cultura interna para recebê-los”. 
 
Deve-se, atualmente, apoiar pessoas com idéias inovadoras e iniciativa (empreendedores e 
intraempreendedores), porque elas são agentes de mudança e esperança para o futuro. A 
experiência mostra que as empresas bem-sucedidas são aquelas que iniciaram mudanças em 
tecnologia, marketing ou organização e conseguiram manter uma liderança em mudanças em 
relação aos concorrentes. Portanto, os empreendedores são necessários não somente para 
iniciar novos empreendimentos em pequena escala, mas também para dar vida às empresas 
existentes, em especial as grandes. A inovação quase nunca ocorre em uma corporação sem 
que haja um indivíduo ou um pequeno grupo apaixonadamente dedicado a fazê-la acontecer. 
 
O problema é que os empreendedores e as grandes empresas não parecem se dar bem juntos, 
embora devessem necessitar um do outro (URIARTE, 2000). O empreendedor, muitas vezes, 
necessita dos recursos de uma grande empresa para testar suas idéias. Esta autonomia 
almejada pelo empreendedor pode ser contemplada dentro da organização pelo 
desenvolvimento de intraempreendedores, através de projetos seis sigma. 
 
Neste contexto que Uriarte (2000) propõe um modelo para identificar o perfil do 
intraempreendedor. Este modelo consiste de um teste desenvolvido com embasamento 
psicológico composto por um conjunto de afirmações com significado implícito, relacionado 
com as características intraempreendedoras de maior relevância, analisando o comportamento 
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do indivíduo e comparando às características intraempreendedoras existentes na literatura e 
àquelas observadas na prática. O resultado deste modelo é um construto capaz de avaliar se 
um indivíduo tem ou não um perfil intraempreendedor. O objetivo do resultado do teste é 
propor um posterior aprimoramento das características que foram consideradas fracas segundo 
a classificação proposta em sua dissertação (tabela 2), valida para os valores tabulados para 
cada respondente na segunda etapa. 
 
TABELA 2: Resultados do teste 

Índice Classificação Comentários 

Até 60% Baixo 

Você deve participar de cursos, palestras, treinamentos e debates 
sobre o assunto para aprimorar suas características consideradas 
fracas no que tange ao intraempreendedorismo. 
Outra opção é encontrar uma equipe liderada por um inovador. Nada 
como aprender com quem sabe. 

Entre 61% e 80% Padrão 

Você tem boas chances, mas é bom estudar e praticar um pouco mais 
antes de iniciar um projeto, pois ainda apresenta algumas 
características que podem ser trabalhadas no que tange ao 
intraempreendedorismo. 

Acima de 80% Alto Você já é um intraempreendedor. 
Fonte: Adaptação de uma classificação de Pinchot (apud SOMOGGI 2000) 

 
A classificação apresentada neste quadro baseasse na classificação formulada por Pinchot 
(apud SOMOGGI, 2000). Uriarte (2000) sugere que o ideal é a análise detalhada de cada 
questionário em particular, para identificar os pontos fortes e fracos no perfil comportamental 
do indivíduo em questão. 
 
Uriarte (2000) propõe uma pesquisa aplicada por intermédio de um teste composto de 
cinqüenta itens, divididos em duas afirmações cada, sendo dois itens para cada uma das 
características intraempreendedoras avaliadas. O fato de existir dois itens para cada 
característica dá-se com o objetivo de dificultar a possibilidade de chute ou de acerto 
mentiroso, ou seja, evitar que o individuo que está respondendo o teste escolha a opção que 
acha ser a correta, e não a que acredita na realidade, garantindo assim uma credibilidade 
satisfatória do resultado. 
 
A avaliação é realizada segundo duas etapas: 
 
1a Identificar as características intraempreendedoras 
Aplica-se o questionário para coleta dos dados com cinqüenta itens cada. Sabendo que 
acertando cinqüenta itens atinge o perfil cem por cento desejado, chega-se a seguinte fórmula: 
 
X = (100 * N) / 50 
Onde: X = porcentagem de perfil intraempreendedor 
N = número de itens com características intraempreendedoras 
100 = porcentagem total 
50 = número total de itens 
 
2a Analisar as particularidades das características intraempreendedoras 
Os dados obtidos no questionário utilizado na primeira fase é tabulado considerando-se pesos 
para as características referentes: às habilidades e necessidades (peso 2); aos conhecimentos 
(peso 1); aos valores (peso 0,5). O indivíduo pode saber, além do seu percentual geral de 
perfil intraempreendedor, quais das suas características são fortes e quais são fracas, para que 
possa aprimorá-las antes de iniciar seu projeto.  
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As características, com seus respectivos pesos, são descritas na tabela 3. 
 
TABELA 3: Atribuição dos Pesos 

Pesos Características intraempreendedoras 
Peso 2 
São referentes às 
necessidades e 
habilidades 

Necessidade de aprovação (itens 1 e 26) 
Necessidade de auto-preservação (itens 2 e 27) 
Necessidade de auto-realização (itens 8, 11 e 36) 
Necessidade de independência (itens 10 e 35) 
Necessidade de desenvolvimento pessoal (itens 18 e 43) 
Necessidade de vínculos (itens 9 e 34) 
Habilidade para avaliar oportunidades e pensamento criativo (itens 5 e 30) 
Habilidade para adquirir informações (itens 6 e 31) 
Habilidade em comunicação persuasiva (itens 14 e 39) 
Habilidade na resolução de problemas (itens 15 e 40) 
Habilidade na identificação de novas oportunidades (itens 21 e 46) 
Habilidade para negociação (itens 22 e 47) 

Peso 1 
São referentes aos 
conhecimentos. 

Conhecimento/experiência na área comercial (itens 3 e 28) 
Conhecimento/formação complementar (itens 4 e 29) 
Conhecimento/escolaridade (itens 12 e 37) 
Conhecimento/vivência com situações novas (itens 13 e 38) 
Conhecimentos sobre aspectos técnicos relacionados com o negócio (itens 19 e 44) 
Conhecimento/experiência em outras empresas (itens 20 e 45) 

Peso 0,5 
São referentes aos 
valores 

Valores intelectuais (itens 16 e 41) 
Valores existenciais (itens 23 e 48) 
Valores morais (itens 24 e 49) 
Valores religiosos (item 33) 
Valores estéticos (itens 7 e 32) 

Fonte: Uriarte (2000) 
 
Para a classificação genérica, deve-se fazer o seguinte cálculo: tem-se cem questionários com 
cinqüenta questões cada. Sabendo que acertando todas, soma-se setenta e quatro pontos e 
meio, verifica-se o gabarito, atribui-se a pontuação equivalente, de acordo com os pesos acima 
descritos, soma-se e aplica-se a seguinte fórmula: 
 
X = (100 * PONTOS) / 74,5 
 
Onde: X = percentual de acerto 
PONTOS = somatório dos pontos obtidos no teste 
100 = Porcentagem total 
74,5 = pontuação máxima 
 
O modelo proposto por Uriarte (2000) foi escolhido para identificar as características 
intraempreendedoras dos colaboradores que serão capacitados na metodologia seis sigma, 
devido à simplicidade de sua aplicação e por ter sido validado na dissertação de mestrado.    
 
 
4. Estudo de caso 
 
Para responder a questão de pesquisa selecionou-se como método de pesquisa o estudo de 
caso (YIN, 1989). Os critérios utilizados para seleção do caso são: facilidade de acesso aos 
dados, implantação de programa seis sigma a mais de cinco anos com pelo menos quarenta 
projetos concluídos. 
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Para coleta de dados utilizou-se para coleta de dados: o questionário proposto por Uriale 
(2000), análise documental e entrevista com o black belt responsável pelo programa seis 
sigma.  
 
A empresa selecionada possui o programa seis sigma implantado desde 1999, sendo 
capacitados 32 green belts que participaram de 53 projetos seis sigma concluídos. A diretoria 
da empresa solicitou que seu nome fosse preservado. Estabelecer uma relação entre as 
características intraempreendedoras e o sucesso do projeto seis sigma implica em algumas 
considerações: escolher projetos de baixo grau de complexidade (classifica-se a complexidade 
pela definição de escopo do projeto: nível sigma atual e previsto; prazo de execução; e 
recursos alocados); escolher os dois primeiros projetos realizados por cada green belt, para 
minimizar o efeito do aprendizado; excluir da população os green belts que participaram de 
projetos seis sigma anteriores à implantação do programa seis sigma na empresa objeto de 
estudo. Cada green belt após o treinamento foi responsável pela implementação de um projeto 
seis sigma. Considerou-se sucesso do projeto seis sigma se os objetivos de sua escopo foram 
atendidos (projeto de sucesso atende o atende: prazo; orçamento; e nível sigma previsto). 
Baseado nas considerações descritas tem-se a população a ser analisada descrita na tabela 4. 
 
TABELA 4: Caracterização da população 
 Complexidade do projeto 
 

No de green 
belts Baixa Média 

Total de 
projetos 

1 9 9 0 9 
2 12 25 1 26 

3 ou mais 11 12 6 18 

Número de projetos 
desenvolvidos pelo 

green belt 
Total de green belts 32 46 7 53 

  
Analisando a tabela 4, temos como população 21 green belts (2 mulheres, 19 homens, todos 
com formação acadêmica na área de exatas) e 34 projetos, sendo que nenhum dos green belts 
possuía experiência anterior em projetos seis sigma.  
 
Os questionários que avaliam as características empreendedoras foram enviados por meio 
eletrônico aos 21 green belts selecionados. Nos primeiros dois dias obteve-se 06 questionários 
respondidos, para aumentar a taxa de resposta contatou-se o black belt e solicitou-se seu 
empenho para solicitar aos green belts que não responderam que se preenchessem o 
questionário e o enviassem. Após esta iniciativa obteve-se mais 03 questionários respondidos, 
totalizando 09 questionários (43% de resposta), todo os respondentes são do sexo masculino. 
A tabulação dados e os cálculos de correlação (realizados no software MiniTab) para fase 1 
são dispostos na tabela 5 e 6. As análises consideram um intervalo de confiança de 95% 
(PValue 0,005) 
 
TABELA 5: Dados gerais das características intraempreendedoras – fase 1 

Green belts que responderam o questionário Características intraempreendedoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P Value 

Abs. 17 20 23 20 14 19 15 20 22 Habilidades % 71 83 96 83 58 79 63 83 92 
0,082 

Abs. 7 5 11 9 9 12 7 7 11 Conhecimentos % 58 42 92 75 75 100 58 58 92 
0,002 

Abs. 8 6 10 9 7 10 9 7 7 Valores % 40 30 50 45 35 50 45 35 35 
0,026 

No de projetos seis sigma desenvolvidos 2 2 2 2 1 2 2 1 2  
No de projetos seis sigma de sucesso 0 0 2 1 0 2 0 0 1  

Taxa de sucesso (%) 0 0 100 50 0 100 0 0 50  
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TABELA 6: Dados estratificados por características intraempreendedoras – fase 1 
Green belts que responderam o questionário 

Total Características intraempreendedoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abs. % 

P 
Value 

Necessidade de aprovação 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 94 0,711 
Necessidade de auto-
preservação 2 1 2 2 1 2 2 2 2 16 89 0,240 

Necessidade de auto-
realização 2 2 2 2 1 2 0 2 2 15 83 0,275 

Necessidade de 
independência  0 2 2 2 2 1 1 2 2 14 78 0,734 

Necessidade de 
desenvolvimento pessoal  2 1 2 2 0 0 1 1 2 11 61 0,767 

Necessidade de vínculos  1 2 2 2 1 2 0 2 2 14 78 0,142 
Habilidade para avaliar 
oportunidades e pensamento 
criativo  

2 2 2 2 2 1 2 0 2 15 83 1,000 

Habilidade para adquirir 
informações  2 1 2 1 1 2 2 2 2 15 83 0,451 

Habilidade em comunicação 
persuasiva  2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 83 0,451 

Habilidade na resolução de 
problemas  1 2 2 2 1 2 0 2 2 14 78 0,142 

Habilidade na identificação 
de novas oportunidades  0 1 1 0 0 1 1 2 1 7 39 0,854 

Habilidades 

Habilidade para negociação 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 94 0,451 
Conhecimento/experiência 
na área comercial 2 0 1 1 0 2 0 0 1 7 39 0,104 

Conhecimento/formação 
complementar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 100 NE 

Conhecimento/escolaridade  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 100 NE 
Conhecimento/vivência com 
situações novas 1 1 2 2 2 2 1 2 2 15 83 0,104 

Conhecimentos sobre 
aspectos técnicos 
relacionados com o negócio  

0 0 2 2 2 2 2 1 2 13 72 0,129 

Conhecimentos 

Conhecimento/experiência 
em outras empresas 0 0 2 0 1 2 0 0 2 7 39 0,546 

Valores intelectuais  2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 94 0,711 
Valores existenciais 2 1 2 2 2 2 1 1 2 15 83 0,104 
Valores morais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 100 NE 
Valores religiosos 2 0 2 1 1 2 2 1 0 11 61 0,451 

Valores 

Valores estéticos 0 1 2 2 0 2 2 1 2 12 67 0,050 
Absoluto 32 31 44 38 30 41 31 34 40    

Total % 64 62 88 76 60 82 62 68 80    
Número de projetos seis sigma desenvolvidos 2 2 2 2 1 2 2 1 2    
Número de projetos seis sigma de sucesso 0 0 2 1 0 2 0 0 1    
Taxa de sucesso (%) 0 0 100 50 0 100 0 0 50    

 
A análise dos resultados obtidos nas tabelas 5 permite identificar uma correlação entre as 
características intraempreendedoras: conhecimento (PValue 0,002) e valores (PValue 0,026) 
com o sucesso do projeto seis sigma. Porém, os resultados da tabela 6 não apresentam relação 
entre o sucesso do projeto seis sigma e o desdobramento das características 
intraempreendedoras. Mas a tabela 6 permite identificar algumas características que 
necessitam de desenvolvimento, destacando-se: habilidade na identificação de novas 
oportunidades; conhecimento/experiência na área comercial; conhecimento/experiência em 
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outras empresas. Além de características plenamente contempladas: conhecimento/formação 
complementar; conhecimento/escolaridade; e valores morais. 
 
A tabulação dados e os cálculos de correlação (realizados no software MiniTab) para fase 2 
são dispostos na tabela 7. 
 
TABELA 7: Dados das características intraempreendedoras – fase 2 

Green belts que responderam o questionário Características intraempreendedoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P Value 

Abs. 45 48 62 53,5 40,5 55 41,5 50,5 58,5 Valores com os pesos % 60 64 83 72 54 74 56 68 79 
0,005 

No de projetos seis sigma desenvolvidos 2 2 2 2 1 2 2 1 2  
No de projetos seis sigma de sucesso 0 0 2 1 0 2 0 0 1  

Taxa de sucesso (%) 0 0 100 50 0 100 0 0 50  
 
Utilizando como parâmetro de classificação intraempreendedora a tabela 2, temos apenas o 
green bet 3 classificado como intraempreendedor, a maioria encontra-se dentro do padrão 
(green bets 2, 4, 6, 8 e 9) e abaixo temos os green belts 1, 5 e 7. 
 
Os resultados da tabela 7 permitem concluir que não existe relação entre as características 
intraempreendedoras e o sucesso dos projetos seis sigma (PValue 0,005). Mas podemos 
considerar a existência desta correlação devido à proximidade do valor encontrada para o P 
Value. 
 
Os resultados obtidos foram apresentados ao black belt da empresa que validou os resultados 
e comentou que irá utiliza-los como dados de entrada para o plano anula de treinamento. O 
que mais chamou a atenção do black belt foram às características intraempreendedoras com 
baixa pontuação. 
 
Os critérios utilizados para a seleção dos colaboradores que participariam do programa seis 
sigma foram à escolaridade, a idade e a dedicação (medida através do tempo de empresa). 
Verificou-se no questionário a presença destas características que foram tabuladas com a nota 
máxima. 
 
5. Conclusões 
 
Para o caso analisado, as características intraempreendodoras dos coordenadores dos projetos 
seis sigma demonstram ter uma relação com o sucesso do projeto. As dimensões que 
apresentaram correlação foram o conhecimento e os valores, não seno significativo à 
experiência. Apesar dos resultados não serem conclusivos, pode-se recomendar a 
incorporação da identificação de características intraempreendedoras no processo de seleção 
de colaboradores que participarão de programas seis sigma. 
 
Outro resultado secundário foi à utilização do questionário como mecanismo de levantamento 
de necessidade de treinamento, ação proposta na pesquisa de Uriarte (2000). 
 
Apesar dos cuidados para seleção dos respondentes, existem outros fatores que contribuem 
para o sucesso do projeto seis sigma, que no caso analisado foram considerados como ruído 
(por exemplo: sponsor, alinhamento com a estratégia da empresa, a disponibilidade de 
recursos). 
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Recomenda-se para a continuidade desta pesquisa aumentar o número de dados para uma 
melhor análise (questionários respondidos) e refazer os cálculos. Pode-se também replicar a 
pesquisa em outras empresas, ou através de uma pesquisa-ação implementar na a sistemática 
para seleção da equipe envolvida no projeto seis sigma. 
 
Gostaríamos de agradecer a oportunidade oferecida pela empresa objeto de estudo, aos 
funcionários que dedicaram parte de seu tempo a esta pesquisa e aos que perderam a 
oportunidade de contribuir.  
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