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O EMPREENDEDORISMO EM ORGANIZAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
PROPOSIÇÕES PRELIMINARES PARA SUA FACILITAÇÃO. Fabrício Buslins da Silva,
Cristina Dai Prá Martens, Rafael Andres, Henrique Mello Rodrigues de Freitas (orient.) (PUCRS).
O empreendedorismo no nível organizacional, aqui entendido como a Orientação Empreendedora (OE) em
organizações, é considerado um importante tópico de estudo dentro do campo do empreendedorismo. Diversos
autores têm sugerido que a orientação empreendedora pode influenciar positivamente o desempenho de uma
organização. Por outro lado, tem sido dada limitada ênfase na literatura para os eventos que desencadeiam o
comportamento empreendedor nas organizações. Este estudo apresenta proposições preliminares sobre ações para
facilitação do empreendedorismo em organizações de Tecnologia da Informação (TI). Após uma retomada conceitual
sobre orientação empreendedora e suas dimensões inovatividade, assunção de riscos, proatividade, autonomia e
agressividade competitiva, o estudo apresenta um breve panorama do empreendedorismo no setor de TI, a partir da
visão de especialistas do setor. Num segundo momento, explora como se dá esse comportamento em 2 organizações;
e finalmente apresenta proposições preliminares para a facilitação desse comportamento em organizações do setor de
TI. O método de pesquisa consistiu em estudo exploratório e qualitativo, realizado em 2 etapas: a primeira envolveu
entrevista em profundidade com 3 especialistas do setor de TI do estado do Rio Grande do Sul, na busca de uma
percepção sobre o empreendedorismo no setor; a segunda contou com entrevistas em profundidade com 2
empresários do setor de TI, buscando melhor compreender como ocorre a OE nessas organizações. Os resultados
obtidos no estudo apresentam um breve panorama do empreendedorismo no setor de TI, a partir da visão dos
especialistas; um relato sobre como se observa a OE nas duas organizações que participaram do estudo; e
(especialmente) proposições prévias sobre a facilitação da OE nas organizações, contribuindo, assim, para o debate
sobre ações de estímulo ao empreendedorismo no contexto de organizações de TI. (CNPq).
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