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CAVALCANTE, Kívila Bento. Empresas de Alto Desempenho: Principais Fatores. 

[Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Administração]. Instituto Federal 

de São Paulo. São Roque, 2018. 

 

RESUMO 

As empresas de alto desempenho conseguem obter vantagem competitiva, por isso, 

a busca por desenvolver e aperfeiçoar o sistema de alto desempenho é tão importante 

para a sua continuidade. Empresas que adotam esse sistema buscam colaboradores 

engajados e que entreguem resultados refletindo no desempenho das organizações 

(RAMSEY, SCHOLARIOS E HARLEY, 2000; KEHOE E WHIGHT, 2013; 

BOCKERMAN, BRYSON E LMAKUNNAS, 2011). Este estudo tem como objetivo 

identificar quais os principais fatores relacionados ao sistema de alto desempenho na 

região de São Roque. Para atingir ao objetivo proposto foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica na plataforma Scopus e Scielo com o constructo “alto desempenho”, para 

identificar quais os fatores apontados pelos autores, após isto foi elaborado um 

questionário contendo 40 perguntas fechadas, sendo duas descritivas e 38 utilizaram 

a escala Likert. Foram recebidas 133 respostas válidas. Para tratar os dados foi 

utilizado a análise fatorial por meio do software SPSS 22®. Os resultados indicam que 

a maioria dos fatores estão relacionados a essência da companhia contada por meio 

da sua história, a gestão de pessoas e ao estabelecimento de metas compartilhadas 

que provocam engajamento dos colaboradores. 

 

Palavras-Chave: Sistema de Trabalho de Alto Desempenho, Alta Performance, 

Empresas Visionárias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAVALCANTE, Kívila Bento. High Performance Companies: Key Factors. 

[Graduation Course in Management]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 

2018. 

 

ABSTRACT 

High-performance companies achieve competitive advantage, so the quest to develop 

and improve the high-performance system is so important for its continuity. Companies 

that adopt this system seek collaborators who are engaged and who deliver results 

reflecting the performance of organizations (RAMSEY, SCHOLARIOS E HARLEY, 

2000; KEHOE E WHIGHT, 2013; BOCKERMAN, BRYSON E LMAKUNNAS, 2011). 

This research aims to identify the main factors related to the high performance system 

of the São Roque region. In order to reach the proposed goal, a bibliographic research 

was carried out on the Scopus and Scielo platform with the "high performance" 

construct to identify the factors pointed out by the authors, after which a questionnaire 

containing 40 questions, containing 2 descriptive and 38 using the Likert scale. Were 

received 133 valid responses. Data analysis was performed using SPSS 22® software. 

The results indicate that most of the factors are related to the essence of the company 

told through its history, the administration of people and the establishment of shared 

goals that provoke employee engagement. 

 

Keywords: High Performance Work System, High Performance, Visionary 
Enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Alto Desempenho surgiu em meados da década de 90. O seu 

principal objetivo é um conjunto de práticas para melhorar o desempenho das 

empresas. (KOCHAN e OSTERMAN, 1994; MCDUFFIE, 1995; BECHER e HUSELID, 

1998) 

O principal foco do Sistema de Alto Desempenho (STAD) é maximizar a 

interação do colaborador com a organização, e assim conseguir melhorar a 

performance organizacional (RANSAY, SCHOLARIOS E HARLEY 2000; KEHOE E 

WHIGHT 2013; BOCKERMAN, BRYSON E LMAKUNNAS 2011). 

Para que o STAD funcione corretamente é importante que os gestores de 

gestão de pessoas reconheçam a importância do RH para o sistema de alto 

desempenho e para as organizações (HUSELID e RAU 1996). 

 Há inúmeros fatores que influenciam a aplicação do STAD, porém todos 

estarão relacionados a cultura da companhia. A continuidade e melhoria de suas 

práticas depende principalmente do engajamento das pessoas. 

 Este estudo teve como objetivo identificar os principais fatores de alto 

desempenho das companhias segundo a opinião dos munícipes de região de São 

Roque, o método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e estudo de campo. Por meio 

da pesquisa bibliográfica foi elaborado um questionário contendo 40 questões, sendo 

2 descritivas e as demais com escala Likert e a aplicado na cidade de São Roque, 

utilizando as redes sociais como Facebook e visitas in loco. Os resultados indicam 

que os principais fatores estão relacionados a perpetuidade da história da empresa, 

fatores relacionados a gestão de pessoas e engajamento dos colaboradores para o 

atingimento de metas compartilhadas e colaborativas. 
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2 CONCEITO HISTÓRICO DO SISTEMA DE TRABALHO DE ALTO 

DESEMPENHO 

Esse capítulo trata do surgimento do Sistema de Trabalho de Alto Desempenho 

e o seu desenvolvimento ao longo da história no mundo.  

 

2.1 Evolução do Sistema de Trabalho de Alto Desempenho 

 

O sistema de Trabalho de Alto Desemprenho também conhecido como de Alto 

Nível, Alta Performance e Empresas Visionárias surgiu em meados de 1990 com o 

nome de High Performance Work Systems (HPWS) mas no Brasil o nome é mais 

conhecido como Sistema de Trabalho de Alto Desempenho ‘STAD’.  

Para Mcduffie (1995) os recursos humanos (RH) têm como foco principal um 

conjunto de atividades de alto desempenho, contrariando a visão histórica a ele 

atribuída. O objetivo desse sistema é desenvolver e reter os colaboradores na 

organização, com conhecimento, habilidade e capacidades superiores e fazer com 

que eles apliquem o seu conhecimento na empresa (KOCHAN e OSTERMAN, 1994; 

MCDUFFIE, 1995; BECHER e HUSELID, 1998).  

Segundo Husselid (1995) o STAD passou a ser utilizado e testado pelas 

empresas de diversos segmentos, promovendo a redução da rotatividade dos 

colaboradores, aumento da produção per capita, melhoria nos indicadores de 

desempenho das empresas. Destacando-se aumento de faturamento e de valor de 

mercado. Na visão de Chiavenato (2015, p. IX) o uso do STAD promoveu foco na 

cultura organizacional centrada nas pessoas. Nas palavras do autor:    

 “De nada adianta – como fazem muitos – tentar melhorar a realização 
das tarefas utilizando novas tecnologias, equipamentos, métodos e 
processos se não se melhorar a gestão das pessoas e, sobretudo, 
investir pesadamente nelas.”  

Desta forma, as organizações que buscam ter alto desempenho necessitam 

investir em cultura organizacional, pois ela acaba influenciando os colaboradores a se 

sentirem inseridos no ambiente (SCHEIN, 1982; JOHANN e VANTI, 2001). No 

entanto, espera-se que estes sejam flexíveis e capazes de contribuir para aumento de 

produtividade de forma proativa (GREEN, 1999). 
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Para Chiavenato (2015, p.IX) com o STAD muitas organizações mudaram o 

seu modo de pensar.  

“Cada vez os executivos estão se envolvendo mais com as pessoas e 

se transformando em líderes impulsionadores e gestores de pessoas. 
Por outro lado, o trabalho está deixando de ser individual e isolado para 
se tornar cada vez mais social, grupal e conjunto. Nada melhor do que 
juntar – e não separar – as pessoas para trabalharem em equipes 
focadas no alto desempenho, afim de obter resultados nunca 
alcançados.” 

Neste contexto, segundo o autor, o chefe que dava ordens e era exemplo de 

obediência abre espaço para o líder que por meio da colaboração de sua equipe 

potencializa melhores resultados para a organização. 

 

 2.2 Conceitos de Alto Desempenho 

 

 Na visão de autores como Becher e Huselid (1998), Mcduffie (1995) e Kochan 

e Osterman (1994) o STAD promove melhoria de indicadores de desempenho das 

organizações, independente de suas peculiaridades. No entanto, autores como 

Olaverri, Kintana e Alondo (2003) apontam para a necessidade de diagnosticar a 

realidade de cada organização, verificando-se a viabilidade de implantação. Desta 

forma, infere-se não ser possível afirmar que o sistema de STAD traga resultados para 

todas as organizações em quaisquer contextos.  

 De acordo com Ramsey, Scholarios e Harley (2000); Kehoe e Whight (2013) e 

Bockerman, Bryson e Lmakunnas (2011) o sistema de alto desempenho tem como 

meta maximizar a interação do colaborador com a organização, e assim conseguir 

melhorar a performance da empresa que tem como consequência a obtenção de 

lucro. Caracteriza-se como uma ferramenta que possibilita grandes benefícios tanto 

para a organização quanto para o colaborador (WOOD e MENEZES, 2011).  

Segundo Chi e Lin (2011) e Datta, Guthrie e Wright (2005), 

“Os sistemas de trabalho de alta performance (HPWS) são descritos 
como um conjunto de práticas de gestão distintas, mas interligadas, 
desenhadas para aumentar as habilidades, o comportamento e a 
produtividade do funcionário, alavancando o seu desempenho e o da 
empresa”.  



16 

 

 

Conforme Huselid e Rau (1996) para implantar, implementar e desenvolver o 

STAD eficazmente é importante que os gestores de recursos humanos reconheçam a 

importância do sistema de alto desempenho. A prática do STAD se apoia em 

remunerar por desempenho, incentivando o trabalho em equipe e treinamento 

permanente dos colaboradores (APPELBAUM, BAILEY e BERG, 2000; MACKY e 

BOXALL, 2008). Busca-se diminuir a estrutura hierárquica, flexibilizando-se a 

descrição de cargos e tarefas, aumentando a autonomia dos funcionários (HUGHES, 

2008). 
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3 PRINCIPAIS FATORES 

Neste capítulo será abordado os principais fatores que foram selecionados por 

meio da consulta dos artigos com o constructo Alto Desempenho que foi realizada na 

plataforma Scopus e Scielo. Após isto foram identificadas as principais referências 

citadas pelos autores. 

 

3.1 Ter uma grande ideia  

 

Muitas pessoas acreditam que para abrir uma empresa é necessário ter uma 

grande ideia. Isso é um mito, Para Collins e Porras (1995, p. 46-47) empresas de alto 

desempenho como Hewlett- Packard (HP), Sony, Procter & Gamble (P&G), Philips 

Morris e 3M, são empresas que iniciaram em certo setor mas acabaram migrando 

para outro, e elas não tinham uma grande ideia e nem um bom produto quando 

abriram um empresa. Na Tabela 1, apresenta-se a trajetória dos negócios de algumas 

empresas. 

 

Tabela 1: Atividade Fim na Abertura da Empresa e Atualmente 

EMPRESAS 
ATIVIDADE FIM NA 

ABETURA 
ATIVIDADE FIM ATUAL 

HP 
No campo de rádio, eletrônica 
e engenharia eletrônica. 

Criar tecnologia (maior foco em 
tecnologia da informação) 

Philips Morris Tabacaria Fabricante de cigarro 

Procter & 
Gamble  

Fabricantes de velas e de 
sabonetes. 

Desenvolver produtos de qualidade 
e serviços que melhorem a vida 
das pessoas. (produzindo 
alimentos, produtos de higiene e 
limpeza, dentre outros produtos) 

Sony 
Fabricação de bens de 
consumo 

Produtos tecnológicos de alta 
qualidade. 

3M 
Extração de coríndon como 
abrasivo para exportar para 
fabricantes de esmeril. 

Tecnologia diversificada. 

Fonte: Baseado em Collins e Porras (1995) 

 Com isso, é possível identificar que não necessariamente necessita ter uma 

grande ideia ou um bom produto/serviço. Percebe-se que as empresas necessitam 

adotar sistemas flexíveis para que possam se adaptar, o que as torna mais 
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promissoras.  Sendo assim, o investimento em pessoas com foco no alto desempenho 

traz benefícios para os stakeholders. 

Apenas ter uma grande ideia ao abrir uma empresa ou criar um produto 

inovador, às vezes, não  garante o sucesso a longo prazo, muitos empresários 

acabam ficando obcecados com suas ideias inovadoras e seus produtos, e não 

percebem que o mercado está mudando, e, com isso, muitos esquecem de 

desenvolver novos produto/ serviços ou até mesmo tentar mudar de ramo antes que 

o mesmo fique inviável. Segundo Kotler e Keller (2012), as inovações devem ser 

constantes.  

Algumas empresas que tiveram sucesso em curto prazo, por meio de ideias ou 

produtos inovadores que as levaram a ser líderes de mercado, não se sustentaram no 

longo prazo. Para Collins e Porras (1995, p.49) as empresas que hoje são 

consideradas de alto desempenho tiveram grandes problemas no início em relação 

aos seus concorrentes diretos, mas logo tiveram uma grande aceitação no mercado. 

Produtos e serviços podem ficar obsoletos ou serem substituídos por novas 

tecnologias. Por isso, a empresa deve buscar o desenvolvimento de novos produtos/ 

serviços e, para que isto ocorra, deve possuir uma cultura centrada na pessoa.   

Uma empresa de STAD não acompanha as tendências do mercado e sempre 

inova. Como pontua Kotler e Keller (2012), os produtos/serviços não conseguem se 

renovar ao longo do tempo, porque uma hora eles ficam em desuso.  

Incentivar os colaboradores demonstrando que a mudança é possível, é o 

essencial para o fortalecimento da ideologia organizacional. As empresas tidas como 

STAD sempre romperam barreiras, porque são conhecidas por não optar por uma 

alternativa e sim optar pelas duas opções. Ou seja, elas deixam o “OU” de lado e 

escolhem o “E”. 

3.2 Lucros 

 

Em uma empresa as pessoas devem vir em primeiro lugar, em segundo lugar 

produtos/serviços e os lucros em terceiro (COLLINS e PORRAS, 1995, p.81). De 

acordo com Gitman (2010, p. 2), a Starbucks obteve sucesso porque a estratégia 

empresarial dela foi, em primeiro lugar, criar um bom ambiente para os seus 
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colaboradores, em segundo lugar, ela focou na satisfação dos clientes, e, em último 

lugar, ela pensou nos lucros.  

Ficou constatado que empresas do mesmo segmento e que não são 

consideradas de alto desempenho acabam priorizando o lucro, enquanto uma 

pesquisa com 18 empresas STAD mostrou que 17 delas tem maior foco com a sua 

ideologia e menos como lucro (COLLINS e PORRAS, 1995, p.85).  

Conforme Barney (2017, p. 85), o lucro obtido por empresas visionárias teve 

retornos superiores as demais empresas. Embora o lucro seja algo importante, elas 

declaram que não é o principal motivo delas existirem. Segundo Collins e Porras 

(1995, p.85)  

 “A lucratividade é uma condição necessária para a existência e um 

meio de se atingir objetivos mais importantes, mas não é o objetivo em 
si para muitas das empresas visionárias. Os lucros são o que o 
oxigênio, a comida, a água e o sangue representam para o corpo; eles 
não são o sentido da vida, mas sem ele não há vida.” 

 

O fundamental para um STAD é ter ideologia central, que é formada por valores 

centrais e objetivos, que faz com que os colaboradores identifiquem a existência da 

empresa e qual direção a mesma quer seguir. A ideologia central é construída ao 

longo do tempo.  

Para que uma empresa construa a sua ideologia, precisa ser original e estar de 

acordo com o que realmente a empresa faz e acredita. A ideologia adequada orienta 

e inspira os colaboradores. Ela deve ser feita com base na organização e não em um 

produto/serviços ou a uma classe social. 

 

 

3.3 Estimular o desenvolvimento  

 

As empresas precisam estimular o desenvolvimento. A ideologia central deve 

ser preservada, mas não se pode confundir ideologia com costumes. Às vezes, as 

empresas têm certos costumes que, com o passar dos anos, devem ser modificados 

por terem perdido o sentido ou ser trocados por outros melhores. 
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Por exemplo, o Wal-Mart tem uma ideologia de “ir além das expectativas do 

cliente”, colocar colaboradores nas entradas das lojas para recepcionar as pessoas é 

uma prática que foi mudando ao longo do tempo, porque a mesma não era uma 

ideologia e sim um costume. Para se ter uma empresa de alto desempenho é 

necessário, segundo (COLLINS e PORRAS, 1995, p.121): 

“Com o tempo, as normas culturais têm que mudar; a estratégia 
tem que mudar; as linhas de produto têm que mudar; as metas 
têm que mudar; as competências têm que mudar; a políticas 
tem que mudar; a estrutura organizacional tem que mudar; os 
sistemas de recompensas têm que mudar. ” 

 

Para uma empresa conseguir se manter como um STAD, ela precisa inovar 

constantemente, ela precisa de metas audaciosas (MAs) que provoquem mudanças. 

Segundo Kim (2005) isso ocorre porque as inovações de valor resultam na criação de 

novos espaços no mercado e a quebra da concorrência.  

O mais importante é nunca se deslumbrar de onde a empresa chegou para não 

perder o foco na melhoria contínua, pois se apegar ao que foi conquistado pode fazer 

com que a empresa fique acomodada e acabe perdendo seu posto. Para Kim (2005) 

para se manter como uma empresa de diferenciação, a mesma precisa desenvolver 

novos produtos para fidelizar clientes e não sofrer com os concorrentes que logo vão 

imitar o produto/serviço.  

  Para conseguir cumprir as metas, essas empresas precisam contar com 

colaboradores alinhados com a estratégia, para darem o seu melhor sempre (KIM 

2005). Viver a filosofia da empresa e ter bom desempenho em seu trabalho tem sido 

o caminho trilhado por aqueles que buscam ascensão de carreira em empresas de 

alto desempenho.  

 

3.4 Metas audaciosas 

  

As metas são algo que as empresas almejam alcançar e devem estar alinhadas 

aos planos estratégicos (KOTLER E KELLER, 2012, p. 52).  
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Empresas que criam produtos e serviços diferenciados, acabam criando novos 

mercados, e, com isso, essas empresas conseguem ter vantagem competitiva por 

conta das estratégias que esses produtos proporcionam (KIM, 2005).  

Por conta disso, sempre estão em busca de produtos e processos inovadores, 

sendo necessário estimular a prática de metas audaciosas para conseguir 

produtos/serviços e processos inovadores. No início, essas metas podem ser tidas 

como algo quase impossível de alcançar, o que pode ser superado com o 

engajamento das pessoas, a capacidade de entregar todo o seu potencial para 

atingirem a motivação em alcançar os resultados. Entretanto, há uma legitimidade 

neste processo, que é obtido pela participação. Ou seja, as pessoas não obedecem a 

ordens, mas participam do processo. 

Para que se atinja os resultados almejados é preciso trabalhar em equipe.  As 

metas devem ser claras e objetivas para os colaboradores (KIM, 2005) . Segundo 

Collins e Porras (1995 p.140):  

“Como no caso da Philip Morris, as MAs são ousadas e a razão 

e a prudência poderiam nos levar à conclusão de que ‘Isto é 
absurdo’, mas o ímpeto da busca pelo progresso nos leva a 
dizer: ‘Nós achamos que podemos fazê-lo mesmo assim.’  
Mais uma vez, não são simples ’metas’; são Metas Audaciosa”. 

 

Resultados no passado não garantem a perpetuidade das ações. A Ford já teve 

impactos negativos por conseguir alcançar uma MA e acabar se deslumbrando, não 

substituindo por outra. Sempre que uma MA for alcançada, deve ser substituída 

imediatamente por outra (COLLINS e PORRAS, 1995, p.141). 

Uma meta só pode ser chamada MA se realmente a empresa estiver 

comprometida a realizá-la. Um bom exemplo é o jumbo a jato 747 da Boeing, que para 

a época, era uma meta muito audaciosa. Se a empresa não conseguisse desenvolver 

o projeto ela provavelmente iria ter que encerras as suas atividades (COLLINS e 

PORRAS 1995). No final da década de 60, os colaboradores da empresa, 

responsáveis por desenvolver o 747, ficaram conhecidos como os incríveis. Isso 

porque eles desenvolveram o maior avião civil da época, que ficou para história da 

aviação. 
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As Metas Audaciosas não são restritas a um nível hierárquico. Elas devem ser 

para todos os níveis, para assim estimular o progresso por toda a organização. As 

empresas não precisam ter uma meta audaciosa por vez. Elas podem ter várias ao 

mesmo tempo. Empresas, como a Sony e a Boeing, faziam isso e cada nível 

hierárquico tinha uma MA específica (COLLINS e PORRAS, 1995, p.160). 

As, MAs realizadas pela empresa deve ir ao encontro com a sua ideologia 

central. Sem isso a empresa acaba se perdendo no que realmente ela prega e o que 

ela faz. Consequentemente, os colaboradores ficam desmotivados, pois não há um 

alinhamento entre o que a empresa realmente é e o que faz. 

 

3.5 Cultura organizacional 

3.5.1 Conceito 

 

Há várias definições de cultura organizacional, mas, segundo Schein (1984, 

p.3).  

“Cultura Organizacional é o conjunto de pressupostos básicos 
que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender 
como lidar com os problemas de adaptação externa 
e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para 
serem considerados válidos e ensinados a novos membros 
como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação 
a esses problemas.” 

 

Para Fleury (1989. p.6), cultura organizacional é: 

 “Um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em 

elementos simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, 
atribuir significações, construir identidade organizacional, tanto 
age como elemento de comunicação e consenso, como oculta 
e instrumentaliza as relações de dominação.” 

 

No mundo globalizado, a cultura organizacional é o maior bem de uma 

empresa. Isso porque ela é responsável por fazer com que os colaboradores 

trabalhem com a mente e o coração, fazendo com que eles tenham um bom clima 

organizacional (JOHANN e VANTI, 2001).  
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3.5.2 Contrato psicológico em Empresas STAD 

 

As empresas STAD exigem mais de seus funcionários que as empresas 

convencionais, pois elas requerem maior desempenho deles e que os mesmos se 

adaptem a ideologia central da empresa, segundo Collins e Porras (1995, p.174)  

 “Exatamente porque as empresas visionárias sabem claramente que 
são, o que lhe interessa e a meta que querem atingir, elas não 
costumam ter muito espaço para aqueles que não estão dispostos a 
seguir suas normas exigentes ou que não conseguem se adaptar a 
elas.” 

 

Entrar numa dessas empresas não é fácil. Se o indivíduo tem o perfil e 

consegue se identificar com a ideologia, provavelmente vai amar trabalhar nessas 

empresas, pois são empresas dispostas a recompensar seus colaboradores da 

melhor forma. 

Quando não se tem o perfil, a pessoa provavelmente vai sair logo, porque a 

ideologia central é tão forte que se o colaborador não consegue se adaptar, se sentirá 

muito mal trabalhando. 

O contrato psicológico é feito por ambas as partes, tanto para o empregador 

quanto para o empregado, são crenças onde as duas partes criam em mente as suas 

obrigações. Há dois tipos de contrato psicológico, o transacional e o relacional. O 

contrato transacional ele é de curto prazo, ou seja, temporário. As empresas 

orientadas ao desenvolvimento apostam no método relacional, que é de longo prazo, 

onde espera uma relação duradoura com o colaborador (ROUSSEAU ,1990).  

 

3.5.3 A gestão dos recursos humanos contribui para o STAD 

 

Para Huselid (1995), o investimento na prática de STAD pressupõe um retorno 

no desempenho financeiro da empresa. Isso porque diminui a rotatividade de 

colaboradores e aumenta a produtividade que acaba encorajando as empresas a 

investirem nesse sistema. 
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Nessas empresas os colaboradores devem desenvolver a empregabilidade, ou 

seja, eles devem atualizar as habilidades aplicadas na empresa. Pois elas deixam 

bem claro quais os conhecimentos e habilidades que desejam dos seus colaboradores 

(JOHANN e VANTI 2001). 

A gestão por competência é uma ferramenta que defini e guia carreiras dos 

colaboradores. É papel dos profissionais de Gestão de Pessoas gerir esse processo. 

Essa gestão é efetiva e recomendada para empresas em desenvolvimento. A gestão 

por competência possibilita um desempenho superior no mercado (PHARAHALAD e 

HAMEL, 1990). 

De acordo com Collins e Porras (1995, p.175), as empresas STAD têm quatro 

características distintas em relação as outras empresas que são: Ideologia fervorosa, 

doutrinação, rigidez quanto à adaptação e elitismo. 

A maioria das empresas visionarias tem uma doutrinação muito forte, são 

rigorosas quanto a adaptação e tem maior elitismo (ou seja, pregam que os 

colaboradores fazem parte de algo exclusivo). Muitas delas cultivam três dimensões 

(doutrinação, adaptação rígida e elitismo), poucas empresas STAD cultivam somente 

uma dimensão ou nenhuma delas. 

O mito organizacional auxilia na cultura da empresa e incentiva os 

colaboradores a darem o seu melhor, pois eles muitas vezes contam a história do 

fundador ou seu sucessor onde o mesmo é visto como um herói que teve uma grande 

contribuição para sucesso da empresa (JOHANN e VANTI, 2001). 

O mito organizacional, algumas vezes, conta com uma pitada de fantasia. Isso 

geralmente é feito para que o mesmo seja mais estimulante para os funcionários 

(SCHEIN, 1982).  As empresas STADs buscam difundir a história para todos os 

funcionários, e muitas vezes esta história se encontra exposta internamente em forma 

de storytelling, ou seja, uma forma persuasiva de contar uma história utilizando 

recursos audiovisuais e palavras.  

A empresa Cacau Show, em sua sede em Itapevi-SP, tem uma área voltada a 

história da empresa. Nessa área, há um painel que ilustra o surgimento da empresa. 

Segundo Desidério (2018), há um fusca do ano de 1978 que foi utilizado para vender 

os primeiros produtos da empresa.  
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Como se pode ver na Figura 1, tanto a história da empresa como o fusca estão 

próximos um do outro. Isso porque o fusca auxilia na história da empresa, ou seja, a 

presença desse objeto passa para os funcionários uma maior veracidade sobre a 

história. 

Figura 1: Fusca da Cacau Show 

Fonte: Desidério (2018) 

 

Walt, fundador da Disney, não soube dar as ferramentas para seus 

colaboradores. Quando ele faleceu a Disney só conseguiu se tornar o que 

conhecemos hoje porque a ideologia central sempre foi muito forte e ele deixou 

recursos para preservá-la (COLLINS e PORRAS, 1995, p.187). 

Possuir uma cultura forte é o objetivo dessas empresas. A história da empresa 

bem estruturada ajuda na cultura organizacional, que inibi a contracultura, 

colaboradores que vão contra o que a empresa prega (JOHANN e VANTI, 2001). 

Para se ter uma empresa de alto desempenho, não basta apenas criar uma 

cultura de devoção. Ela tem que andar junto com o progresso, ou seja, a empresa tem 

que incentivar a inovação junto com a devoção pela empresa, porque um fortalece o 
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outro, e faz com que a se tenha os recursos necessário para se tornar de alto 

desempenho.  

A cultura de devoção permite aos funcionários o estimulo para cumprir as metas 

audaciosas, porque eles se sentem fazendo parte de algo especial e superior as 

demais (COLLINS e PORRAS, 1995). 

 A cultura de devoção pode parecer, muitas vezes, algo que engessa os 

colaboradores nas empresas de alto desempenho. Mas é totalmente ao contrário, 

porque esse tipo de empresa tende a dar mais liberdade para os seus colaboradores 

em comparação com as demais. A cultura de devoção faz com que o colaborador 

saiba o porquê ele faz parte daquela organização. 

Estabelecer uma ideologia rígida permite que somente pessoas que vão ao 

encontro com a ideologia da empresa permaneçam nela o que faz com que possam 

dar o seu melhor em prol da empresa e do seu desenvolvimento profissional. 

  

3.6 Estimular a inovação 

 

Muitos produtos/serviços e processos que hoje são populares, apareceram no 

mercado por causa de uma experiência má sucedida ou por acaso. Isso acontece 

bastante em empresas que dão autonomia para os seus colaboradores. 

O BandAid foi inventado por Earle Dickson, em 1920. Na época, ele era um 

colaborador da Johnson & Johnson(J&J), que fez esse produto para a sua esposa, 

que vivia se cortando na cozinha. Ao comentar sobre o que ele tinha inventado para 

James Johnson, seu chefe, o produto passou por aperfeiçoamento e acabou fazendo 

sucesso no mercado (BAND-AID, 2018). 

A 3M é uma empresa mundialmente conhecida por desenvolver produtos 

inovadores e de qualidade. Alguns de seus produtos famosos não foram planejados. 

Por incentivar os colaboradores da área técnica a gastarem 15% do seu tempo 

desenvolvendo projetos de sua escolha, ela conseguiu desenvolver inúmeros 

produtos. Um dos casos mais conhecido é a fita adesiva e o post-it (A HISTÓRIA DA 

EMPRESA - 3M, 2018). 
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Tentar, é uma coisa que as empresas STAD pregam. Elas estimulam os 

colaboradores a tentarem fazer algum projeto. Se não tiver sucesso, elas estimulam 

a corrigir ou a desenvolver outro. 

Haverá erros. Essas empresas preparam seus colaboradores a aceitarem os 

erros porque eles fazem parte do processo evolutivo da empresa. Assim como 

precisamos estudar a história para não cometer os erros do passado e evoluir, as 

empresas de alto desempenho também fazem o mesmo. Elas perdoam os erros para 

o seu desenvolvimento, mas não perdoam a violação da sua ideologia central. 

Toda vez que um produto/serviço é desenvolvido, a empresa precisa testar o 

mesmo com calma. Não adianta se arriscar em colocar um produto/serviço no 

mercado, sem que ele passe por todos os testes necessários. Porque um projeto não 

dar certo dentro da empresa é tolerável, mas assim que um produto vai para o 

mercado e algo sai errado, pode manchar a reputação da empresa e deteriorar a sua 

imagem. Segundo Kotler e Keller (2012) as pesquisas de marketing ajudam a 

minimizar os riscos quando um produto é lançado. 

Dar espaço, é deixar os colaboradores livres para inventarem. O principal 

requisito para as inovações é ir ao encontro com a ideologia da empresa. Incentivar 

esses colaboradores é algo fundamental nas empresas STAD.  

Dar as ferramentas, é o básico para que as pessoas consigam desenvolver 

qualquer coisa. Propor um problema e faz com que se reúnam para buscarem uma 

solução, o que incentiva a criatividade. 

Estimular o progresso é essencial para a empresa conseguir acompanhar a 

evolução do mercado. As empresas STAD sempre buscam se desenvolver e, com 

isso, incentivam cada vez mais seus funcionários a ser criativos, sem esquecer de 

preservar o núcleo da empresa. Segundo Kim (2005) reconhecer o trabalho dos 

colaboradores, reforça o compromisso com a empresa, dando o seu melhor. 

 A cultura das empresas de alto desempenho permite a obtenção de vantagem 

competitiva sustentável, isso porque desvela a forma como são realizadas todas as 

atividades da empresa, o alinhamento com o sistema de gestão e processos bem 

estruturados, o que agrega valores essenciais tanto ao mercado como as pessoas 

(MASSI, 2013). 
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3.7 Papel dos gestores 

 

A alta administração tem grande influência na tomada de decisão da empresa. 

Por conta disso, a maioria das empresas de alto desempenho faz o recrutamento 

interno, que é uma procura por candidatos dentro da organização, para preencher 

uma vaga. Esse método estimula o colaborador a se desenvolver (LIMONGI-

FRANÇA, 2014, p. 31).  

Para que o recrutamento interno tenha resultado positivo, a empresa deve ser 

transparente para todos, porque assim minimiza problemas que podem acontecer 

(LIMONGI-FRANÇA, 2014, p. 31). O recrutamento interno possibilita preservar o 

núcleo da empresa. 

O principal fator para esse tipo de escolha, não leva tanto em conta a qualidade 

do currículo de pessoas externas. Porque alguém que vai gerenciar uma equipe e não 

conhece a fundo a cultura da empresa, pode não entender o porquê preservar o 

núcleo da mesma. Os líderes precisam ser desenvolvidos pela empresa para a mesma 

ter continuidade (COLLINS e PORRAS, 1995, p.242) através de um processo auto 

consolidante, compondo um Ciclo de Continuidade da Liderança apresentado na 

Figura 2.  

Figura 2: Ciclo de Continuidade da Liderança  

 

 

  

 

 

 
Fonte: COLLINS e PORRAS (1995, p.242). 

 

Limongi-França (2014) recomenda processos seletivos orientados a candidatos 

internos preferencialmente, minimizando-se desta forma possíveis choques de 

incompatibilidade do gestor com a cultura da empresa. A ausência de qualquer 

elemento apresentado na Figura 02 pode promover descontinuidade gerencial, pois 
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pessoas despreparadas para assumir cargos na alta administração interferem 

negativamente na ideologia central da empresa, prejudicando o desempenho dos 

colaboradores, e, portanto, o próprio sistema.  A Figura 03 ilustra os impactos da 

Síndrome de Hiato de liderança e de Salvador, salientando os impactos da 

descontinuidade gerencial.  

 

Figura 3: Síndrome de Hiato de Liderança e de Salvador 

 

 

 

 

 

Fonte: COLLINS e PORRAS (1995, p.242). 
 

Para o Ciclo de Continuidade da Liderança funcionar, é necessário que a 

empresa tenha um processo de desenvolvimento gerencial, pois assim motiva tanto 

os colaboradores, por saber que há oportunidade de crescer dentro da empresa, 

quanto tranquiliza a alta administração que vai promover alguém que conhece a 

empresa. 

Os gerentes das empresas STAD têm uma preocupação em ter sucessores. 

Por isso há treinamento para o desenvolvimento dos mesmos, para assim que 

tomarem posse, estejam ambientados com a responsabilidade e as tomadas de 

decisão. O fundador da Motorola, Paul Gavinn, treinou seu filho para a sucessão da 

empresa quando ele tinha 16 anos, fazendo-o vivenciar várias áreas da companhia, 

até a presidência, com 19 anos (HATTWICK, 2015; COLLINS e PORRAS, 1995). 

A Motorola até 1995, não teve descontinuidade. As pessoas que fizeram parte 

da alta gerência sempre preservaram o núcleo e estimularam o progresso. Mesmo 

quando houve em 1993 a saída repentina de Geoge Fisher, um integrante da diretoria 

executiva, a empresa não ficou abalada, pois dois diretores acabaram fazendo o 

trabalho de Geoge. Simultaneamente a empresa já estava selecionando um 

colaborador do banco de reserva dentre os potenciais internos da empresa. 
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Se houver a necessidade de contratar um alto gerente de fora, o mesmo precisa 

ir ao encontro com a ideologia central da empresa. O estilo pode ser diferente do 

antecessor, mais a ideologia deve ser preservada. 

Para obter novas ideias, a empresa não precisa contratar pessoas de fora. 

Cada colaborador tem seu estilo e pode contribuir, é preciso estar atento aos talentos 

internos. Empresas STAD como a General Electric (GE), Motorola, P&G, Boeing, 

Nordstrom, 3M e HP, fizeram isso e foram bem-sucedidas (COLLINS e PORRAS, 

1995, p.253). 

Se a empresa precisa de mudanças, a melhor forma de fazer isso é utilizando 

alguém de dentro por conta do conhecimento obtido ao longo dos anos, permitindo 

que se faça as mudanças necessárias, sem comprometer o núcleo da organização. 

Empresas tidas como STAD tem o desempenho em curto prazo equilibrado e 

geralmente o de longo prazo é mais exigido dos colaboradores, esse tipo de empresa 

não abandona as crenças e valores para obter vantagens competitivas a curto prazo 

(BARNEY, 2017, p. 6). 

 

3.8 Melhoria contínua 

 

As empresas STAD não se contentam com o que fizeram e param de se 

desenvolver. Pelo contrário, cada vez elas querem fazer mais. Isso porque essas 

empresas são exigentes e cobram muito de si. Elas acreditam que vão conseguir 

alcançar as metas não importa qual seja. 

Essas empresas sempre estão pensando no futuro. Elas começam projetos que 

demoram anos, mas que sabem que, se der certo, trará resultados significativos. Para 

(COLLINS e PORRAS, 1995, p.258):  

“O conforto não é o objetivo de uma empresa visionária. De 
fato, as empresas visionárias utilizam mecanismos poderosos 
para criar o desconforto – para anular a complacência – e 
assim estimular mudanças e melhorias antes que o mundo lá 
fora as exija.” 

O desafio é quando a empresa se torna líder de mercado. Porque, quando se 

está tentando ser o melhor, há um certo “gás” de não parar de se desenvolver para 

conseguir a liderança. Mas quando se alcança a liderança, o fator motivador, às vezes, 

http://www.ge.com/br/
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acaba dando lugar a comodidade. Segundo Kim (2005), uma empresa não vai ser 

sempre de alto desempenho.  

Então, para não deixar o posto de líder do mercado é essencial realizar 

inovações contínuas, ter uma boa distribuição e ter custos baixos. Assim, é possível 

ser mais competitivo no mercado (KOTLER e KELLER, 2012, p 322).  

Para fugir da comodidade é necessário criar mecanismos para combater a zona 

de conforto e fazer com que os colaboradores fiquem motivados a se desenvolver 

continuamente. Porque se não houver estratégias para desenvolver inovações de 

valor, a concorrência tomará o posto da líder de mercado. Como exemplo, a 

concorrência interna pode ser uma delas, que foi adotada, pela P&G, em 1930, 

visando uma competição entre as marcas da empresa. 

A Motorola tirava os produtos com maior margem de lucro para serem 

obrigados a substitui-los por outros. A General Eletric reunia um grupo de 

colaboradores para sugestões de melhorias e propostas. Já a Wal-Mart utilizou um 

mecanismo que a loja tinha que vender mais do que o mesmo dia do ano anterior. Há 

inúmeros métodos, o importante é ter um que vá ao encontro com a sua ideologia 

central e que traga resultados para a mesma sem desestimular os colaboradores 

(COLLINS e PORRAS, 1995). 

As empresas de alto desempenho costumam se preocupar com o longo prazo 

e investem muito nisso. Por conta disso, elas acabam investindo um percentual maior 

que as outras empresas na ampliação dos seus negócios, P&D (pesquisa e 

desenvolvimento), capital humano (recrutamento, seleção, treinamento e 

desenvolvimento), é possível analisar isso no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Empresas aumentam o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 

causa de 5 fatores 

Fonte: A autora, baseado no Jornal do Comércio (2016). 

 

As empresas STAD costumam investir no capital humano mais cedo. E 

investem muito nisso, superando as outras empresas. Para se ter uma ideia, ao invés 

de investir em universidades e centros educacionais. Como essas empresas querem 

estar à frente do mercado, elas buscam novos métodos e tecnologia bem mais cedo 

do que a outras empresas, e isso faz com que elas tenham vantagem competitiva. 

Um erro cometido por muitas empresas, é quando elas passam por momentos 

de turbulências e cortam gastos com marketing. Em curto prazo, financeiramente, 

pode até parecer favorável. Mas no médio e longo prazo, pode ser um grande erro. 

Porque isso acaba dando espaço para os concorrentes (Kotler e Keller, 2012). 

Criar e gerir uma empresa de alto desempenho não é fácil. Porém o retorno é 

satisfatório. Para isso é preciso pensar no futuro e investir nele, não se contentar com 

as vitórias e nunca esquecer de preservar a ideologia central da empresa.   
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4 MÉTODO 

 Para atender ao objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que 

segundo Lakatos & Marconi (1990, p. 57) refere-se ao levantamento de dados de 

qualquer pesquisa científica, sendo realizadas com fontes primárias e secundárias. A 

consulta dos artigos com o constructo “alto desempenho” foi realizada na plataforma 

Scopus e Scielo. Após isto foram identificadas as principais referências citadas pelos 

autores. 

O questionário foi elaborado conforme a bibliografia sobre empresas de alto 

desempenho, contendo 40 questões com escala Likert, de 1 a 5, sendo 1-não 

concordo, 2-não concordo parcialmente, 3-neutro, 4-concordo e 5-concordo 

totalmente. As perguntas foram elaboradas com base na revisão bibliográfica, 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Elaboração do Questionário 

 

Capítulo 
Número da 

questão 
Perguntas Com base nos autores 

3.1 3 
Considero que as organizações são reconhecidas por 

desenvolver novos produtos e serviços. 
Kother e Keller (2012). 

3.1 4 
As organizações para se diferenciarem, devem estimular as 

mudanças no ambiente de trabalho. 
Kother e Keller (2012). 

3.7 5 
Reconheço que as organizações devem investir em 

treinamento e desenvolvimento para os colaboradores 
Gitman (2010). 

3.2 6 As empresas devem manter o foco no lucro. 
Gitman (2010); Kotler e Keller (2012); 

Colins e Porras (1995). 

3.2 7 Acredito que as empresas devem manter o foco nos clientes. Gitman (2010). 

3.2 8 
Empresas de alto desempenho devem manter o foco nos 

colaboradores. 
Kother e Keller (2012). 

3.3 9 Reconheço as empresas pela sua história, seu motivo de existir. Kim (2005). 

3.8 10 
Para se destacar é importante que as empresas saibam onde 

quer chegar e tenham visão do negócio. 
Johann e Vanti (2001). 

3.2 11 
As atitudes dos colaboradores devem estar alinhadas com os 

valores da empresa 
Collins e Porras (1995). 

3.53 12 
As organizações de alto desempenho devem estimular o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 
Kim (2005). 

3.4 13 
Reconheço a importância de determinar metas para atingir os 

resultados organizacionais e se destacar no mercado. 
Johann e Vanti (2001). 

3.4 14 
Acredito que a melhoria contínua seja necessária para o 

reconhecimento de empresas líderes. 
Kim (2005). 

3.3 15 
Os colaboradores devem estar dispostos a contribuir com todo 

o seu potencial. 
Kim (2005). 

3.4 16 As metas devem ser claras e objetivas. Kim (2005). 
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3.4 17 Ao se atingir uma meta, deve-se substituir por outra. Collins e Porras (1995). 

3.4 18 As metas devem ser impostas pela empresa. Collins e Porras (1995). 

3.4 19 As metas devem ser estabelecidas colaborativamente. Collins e Porras (1995). 

3.4 20 As metas impostas são frequentemente atingidas. Collins e Porras (1995). 

3.4 21 As metas colaborativas são frequentemente atingidas. Johann e Vanti (2001). 

3.4 22 Todos os níveis hierárquicos devem possuir metas. Collins e Porras (1995). 

3.5.1 23 
Reconheço que o clima organizacional agradável estimula as 

pessoas.  
Johann e Vanti (2001). 

3.5.2 24 
Os colaboradores devem ser recompensados, 

independentemente dos resultados organizacionais. 
Collins e Porras (1995). 

3.5.2 25 
Acredito que a recompensa aos colaboradores deve ser 

realizada de acordo com os resultados alcançados. 
Collins e Porras (1995). 

3.5.2 26 A rotatividade de colaboradores deve ser baixa. Rousseau (1990). 

3.5.2 27 As pessoas devem se identificar com a história da empresa. Limongi (2014). 

3.5.2 28 

As organizações devem disponibilizar a história em vários 

canais de comunicação, como internet, murais, palestras e 

outros. 

Johann e Vanti (2001). 

3.7 29 Deve haver o estimulo pelo recrutamento interno. Hattwick (2008); Collins e Porras(1995). 

3.7 30 
Os líderes da organização, são pessoas que devem vir de 

cargos inferiores. 
Kother e Keller (2012). 

3.7 31 

Para ser promovido é necessário que haja treinamento 

adequado e compatível com as competências, habilidades e 

atitudes exigidas pelo cargo. 

Barney (2017). 

3.8 32 As organizações devem buscar o desenvolvimento contínuo. Johann e Vanti (2001). 

3.8 33 
Empresas de alto desempenho, possuem planos de longo 

prazo. 
Kother e Keller (2012). 

3.5.3 34 
A trajetória do fundador deve inspirar colaboradores, clientes 

e fornecedores. 
Barney (2017). 

3.1 35 
Apenas ter uma grande ideia ou produto, garante o sucesso no 

longo prazo. 
Kother e Keller (2012). 

3.2 36 
Empresas de alto desempenho, devem ter lucro superiores as 

demais companhias. 
Barney (2017). 

3.3 37 Reconheço que as empresas devem mudar os seus costumes. Collins e Porras (1995). 

3.4 38 
Para conseguir produtos inovadores, as empresas devem 

possuir metas audaciosas. 
Huselid (1995). 

3.7 39 Bons resultados no passado, garantem resultados futuros. Collins e Porras (1995). 

3.2 40 
O trabalho dos colaboradores aumenta os resultados 

financeiros. 
Huselid (1995). 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a coleta dos dados foi enviado o formulário por meio do Google Forms 

através das redes sociais Facebook e LinkedIn, além da pesquisa de campo que para 

Gil (2008, p. 57) este estudo caracteriza-se pelo aprofundamento de questões 

previamente propostas, com flexibilidade em seu planejamento. Além disso, a 

pesquisa de campo possibilita o estudo de apenas um grupo social, ressaltando a 

interação existente. Por fim, trata-se de uma técnica de observação mais do que de 

interrogação. 
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  Foram coletadas 133 respostas válidas. O Tratamento dos dados foi realizado 

utilizando o Software SPSS 22®. Para extrair os dados utilizou-se a redução de fatores 

com análise de componentes principais, efetuando a redução pelo método varimax. 

Segundo Laras (2012) “... A análise fatorial é particularmente útil quando aplicada a 

escala que consistem de uma grande quantidade de itens utilizados para medir 

personalidade, estilos de comportamento ou atitudes “. 

Para Hair et al. (2005) estes fatores explicam uma grande quantidade de 

variáveis observadas. Para que a análise fatorial seja adequada deve-se utilizar o 

método estatístico KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e para verificar a consistência interna o 

Alpha de Cronbach, que mede a consistência interna da escala (CRONBACH, 1951). 

Após isto os resultados foram tabelados e discutidos, buscando as referências 

em autores que tratam do tema.  

 

4.1 Município de São Roque 

 

Para caracterizar o campo da pesquisa é preciso identificar as características do 

município de São Roque que tem 306,908 m2, é construído por uma população 

estimada de 88.473 habitantes em 2017, com Produto Interno Bruto (PIB) per capta 

de R$ 28.183,31 em 2015, ocupando assim a posição nº 210 em relação ao PIB do 

Estado de São Paulo que tem 645 municípios (IBGE, 2018). 

O Município de São Roque está a 60 km da cidade de São Paulo, fica localizado 

entre duas das principais rodovias, sendo a Rodovia Castelo Branco e a Rodovia 

Raposo Tavares. (PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 

2018). 

São Roque tem um Cluster vitivinícola, a vantagem competitiva do mesmo se dá 

poque a cidade é conhecida como a “Terra do Vinho” (J. H. M. CIPOLLA, W. HAZOFF 

JR. E S. A. REIS, 2014). E em 1990 ganhou o título de estáncia turística, que ajudou 

no desenvolvimento da cidade no setor turístico. (PREFEITURA DE ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2018). Desta forma é uma cidade que tem vocação 

para o segmento de serviços. 

É possivel observar no Gráfico 2 que o PIB de São Roque teve um crescimento 

continuo entre 2010 a 2015. 
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Gráfico 2: Sério histórica do PIB (em R$) em São Roque 

 

Fonte: A autora, baseado IBGE (2018). 
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5 RESULTADOS 

 

 Os participantes eram de ambos os sexos, sendo que 84 (63,2%) do gênero 

feminino e 49 (36,8%) do masculino. A Tabela 3, apresenta a distribuição por gênero. 

 

Tabela 3: Gênero 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 
 

Feminino 84 63,2 63,2 63,2 

Masculino 49 36,8 36,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 

 Em relação à faixa etária, 63 (47,4%) tinham idade até 25 anos, 28 (21,1%) na 

faixa de 25 a 35 anos, 26 (19,5%) na faixa etária de 35 e 45 anos, 11 (8,3%) na faixa 

etária de 45 a 60 anos e 5 (3,8%) na faixa de acima de 60 anos. A Tabela 4, apresenta 

a faixa etária em valores absolutos e relativos.  

 

Tabela 4: Faixa Etária. 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 
 

Acima de 60 anos 5 3,8 3,8 3,8 

até 25 anos 63 47,4 47,4 51,1 

De 25 a 35 anos 28 21,1 21,1 72,2 

De 35 a 45 anos 26 19,5 19,5 91,7 

De 45 a 60 anos 11 8,3 8,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 
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Para verificar a fatoriabilidade da escala, efetuou-se o Teste de Esfericidade de 

Bartlett e o Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Para Pereira (2001), estes 

procedimentos demonstram o nível de probabilidade para a realização da análise 

fatorial. Nota-se que o KMO de 0,782 e o teste de Esfericidade de Bartlett indicou uma 

correlação entre os itens (X2 [703, N=133]= 2072,877 ; p<0,000), revelando que a 

análise fatorial é adequada ao conjunto de dados coletados, conforme a Tabela 5.  

 

Tabela 5: Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,782 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 2072,877 

df 703 

Sig. ,000 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 

 Para checar se a amostra difere de forma significativa da distribuição normal, 

foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks (Field, 2013). Se o P>0,05 

o teste não é significativo, demonstrando que se trata de uma distribuição normal, 

reforçando a possibilidade da utilização da matriz de correlações. Nota-se que os 

dados são inferiores a 0,05 na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Teste de Normalidade dos dados 
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

VAR01 ,286 133 ,000 ,804 133 ,000 

VAR02 ,355 133 ,000 ,705 133 ,000 

VAR03 ,469 133 ,000 ,461 133 ,000 

VAR04 ,325 133 ,000 ,828 133 ,000 

VAR05 ,340 133 ,000 ,698 133 ,000 

VAR06 ,275 133 ,000 ,755 133 ,000 

VAR07 ,264 133 ,000 ,866 133 ,000 

VAR08 ,498 133 ,000 ,341 133 ,000 

VAR09 ,398 133 ,000 ,630 133 ,000 

VAR10 ,461 133 ,000 ,483 133 ,000 

VAR11 ,423 133 ,000 ,582 133 ,000 

VAR12 ,409 133 ,000 ,551 133 ,000 
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VAR13 ,417 133 ,000 ,577 133 ,000 

VAR14 ,504 133 ,000 ,307 133 ,000 

VAR15 ,262 133 ,000 ,747 133 ,000 

VAR16 ,265 133 ,000 ,860 133 ,000 

VAR17 ,295 133 ,000 ,729 133 ,000 

VAR18 ,278 133 ,000 ,874 133 ,000 

VAR19 ,272 133 ,000 ,842 133 ,000 

VAR20 ,385 133 ,000 ,607 133 ,000 

VAR21 ,502 133 ,000 ,340 133 ,000 

VAR22 ,239 133 ,000 ,865 133 ,000 

VAR23 ,307 133 ,000 ,703 133 ,000 

VAR24 ,258 133 ,000 ,827 133 ,000 

VAR25 ,232 133 ,000 ,828 133 ,000 

VAR26 ,299 133 ,000 ,776 133 ,000 

VAR27 ,381 133 ,000 ,687 133 ,000 

VAR28 ,216 133 ,000 ,880 133 ,000 

VAR29 ,389 133 ,000 ,649 133 ,000 

VAR30 ,472 133 ,000 ,454 133 ,000 

VAR31 ,362 133 ,000 ,657 133 ,000 

VAR32 ,301 133 ,000 ,785 133 ,000 

VAR33 ,233 133 ,000 ,837 133 ,000 

VAR34 ,266 133 ,000 ,862 133 ,000 

VAR35 ,255 133 ,000 ,875 133 ,000 

VAR36 ,247 133 ,000 ,849 133 ,000 

VAR37 ,235 133 ,000 ,867 133 ,000 

VAR38 ,351 133 ,000 ,711 133 ,000 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 

Foi realizada a matriz de correlações, nota-se que há valores abaixo de 0,2, o 

que podem indicar se tratar de variáveis independentes. A Tabela 7 apresenta a matriz 

de correlações.    

 

Tabela 7: Matriz de Correlações 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 

Correlação VAR01 1,000 ,268 ,112 ,063 ,179 ,102 ,060 

VAR02 ,268 1,000 ,260 ,006 ,131 ,126 ,041 

VAR03 ,112 ,260 1,000 ,048 ,102 ,219 ,086 

VAR04 ,063 ,006 ,048 1,000 ,381 ,337 ,128 
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VAR05 ,179 ,131 ,102 ,381 1,000 ,450 ,128 

VAR06 ,102 ,126 ,219 ,337 ,450 1,000 ,300 

VAR07 ,060 ,041 ,086 ,128 ,128 ,300 1,000 

VAR08 ,081 -,020 -,007 ,117 ,335 ,255 ,168 

VAR09 ,151 ,093 ,169 ,132 ,319 ,302 ,154 

VAR10 ,059 ,083 ,179 ,067 ,315 ,180 ,096 

VAR11 ,234 ,262 ,146 ,079 ,355 ,304 ,260 

VAR12 ,141 ,009 ,111 ,021 ,415 ,259 ,171 

VAR13 ,191 ,142 ,154 ,240 ,441 ,342 ,039 

VAR14 ,077 ,054 ,168 ,118 ,431 ,368 ,044 

VAR15 ,004 ,076 ,141 ,214 ,257 ,272 ,118 

VAR16 ,076 -,083 ,016 ,267 ,069 ,166 ,079 

VAR17 ,102 ,060 ,069 -,089 ,150 ,085 ,068 

VAR18 ,091 ,121 ,100 ,057 ,210 ,113 ,064 

VAR19 ,146 ,058 ,020 ,085 ,285 ,207 ,204 

VAR20 ,111 ,276 ,028 -,024 ,153 ,233 ,137 

VAR21 ,113 -,019 ,138 ,006 ,304 ,284 ,098 

VAR22 ,097 ,017 ,039 ,035 ,032 ,131 ,125 

VAR23 ,050 ,000 ,116 ,285 ,234 ,369 ,134 

VAR24 -,107 -,014 ,015 ,154 ,099 ,294 ,112 

VAR25 ,087 ,156 ,195 ,148 ,218 ,247 ,368 

VAR26 ,163 ,305 ,193 ,120 ,029 ,120 ,170 

VAR27 ,071 ,188 ,247 ,109 ,157 ,186 ,084 

VAR28 ,113 ,086 ,125 ,240 ,155 ,243 ,193 
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VAR29 ,051 ,150 ,215 ,006 ,262 ,344 ,111 

VAR30 ,143 ,208 ,259 ,234 ,423 ,270 ,145 

VAR31 ,085 ,042 -,042 ,084 ,276 ,222 ,084 

VAR32 ,072 ,239 ,303 ,238 ,188 ,217 ,195 

VAR33 ,019 ,053 ,039 ,032 -,061 ,082 ,079 

VAR34 ,164 ,006 ,058 ,295 ,122 ,244 ,128 

VAR35 ,152 ,110 ,157 ,079 ,142 ,242 ,124 

VAR36 ,197 ,115 ,047 ,203 ,173 ,147 ,083 

VAR37 ,142 ,040 -,006 ,243 -,081 ,178 -,040 

VAR38 ,177 ,219 ,208 ,222 ,340 ,385 ,160 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 

Para melhor adequação e análise dos valores foi considerado eigenvalues 

maior ou igual a 0,5. O fator 1 explica 23,08% da variância total. Já o Fator 2, explica 

8,43%, ambos explicam 31,46% da variância total. Por ser um percentual abaixo do 

desejável (< 40 %), sugere-se que novos estudos sejam feitos, visando ao melhor 

esclarecimento sobre fatores de alto desempenho. 

 

Tabela 8: Variação total explicada 

Component

e 

Valores próprios iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Somas 

rotativas de 

carregament

os ao 

quadradoa 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

1 8,751 23,028 23,028 8,751 23,028 23,028 7,984 

2 3,206 8,438 31,466 3,206 8,438 31,466 5,512 

3 2,168 5,706 37,172     
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4 1,830 4,817 41,988     

5 1,762 4,637 46,625     

6 1,384 3,642 50,267     

7 1,377 3,624 53,891     

8 1,225 3,223 57,114     

9 1,170 3,080 60,193     

10 1,113 2,930 63,123     

11 1,024 2,696 65,819     

12 ,981 2,582 68,401     

13 ,925 2,434 70,836     

14 ,855 2,249 73,085     

15 ,824 2,168 75,253     

16 ,791 2,080 77,333     

17 ,753 1,980 79,314     

18 ,702 1,847 81,161     

19 ,652 1,717 82,878     

20 ,598 1,575 84,453     

21 ,585 1,540 85,992     

22 ,504 1,326 87,318     

23 ,484 1,274 88,592     

24 ,458 1,204 89,796     

25 ,447 1,177 90,973     

26 ,417 1,098 92,070     

27 ,367 ,965 93,035     
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28 ,353 ,929 93,965     

29 ,331 ,870 94,835     

30 ,305 ,803 95,638     

31 ,276 ,726 96,364     

32 ,262 ,689 97,053     

33 ,258 ,679 97,732     

34 ,220 ,579 98,311     

35 ,192 ,505 98,816     

36 ,186 ,489 99,306     

37 ,151 ,397 99,703     

38 ,113 ,297 100,000     

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 

No Gráfico 3, observa-se que o fator 1 e 2 explicam a maior parte da variação total. 

 

Gráfico 3: Variação Total 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 
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 A matriz de componentes permite a visualização dos carregamentos de cada 

variável para os fatores extraídos antes da rotação. Trata-se dos coeficientes de 

correlação entre as variáveis e os componentes não-rotacionados. 

Tabela 9: Matriz de Componentes 

 

Componente 

1 2 

VAR30 ,752 
 

VAR09 ,720  

VAR13 ,710 
 

VAR11 ,696 
 

VAR21 ,638 
 

VAR29 ,620  

VAR14 ,608 
 

VAR27 ,608 
 

VAR12 ,605 
 

VAR32 ,580  

VAR08 ,571 
 

VAR38 ,569 
 

VAR20 ,565 
 

VAR05 ,555  

VAR06 ,545 
 

VAR31 ,527 
 

VAR10 ,524 
 

VAR25 ,510  
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VAR37 
 

,671 

VAR33 
 

,610 

VAR34 
 

,590 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 

 
  Foi aplicado a rotação Varimax. Para obter a matriz rotacionada foi estipulado 

o critério de carga fatorial de no mínimo 0,50 para avaliar a conveniência da 

manutenção do número de fatores estabelecidos. O resultado da análise dos 

componentes principais (PC) do questionário obteve uma escala de dois fatores. A 

estrutura mais adequada foi a bi fatorial. O Fator 1 foi composto por 18 itens, 

originalmente propostos (5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31,32 e 

38) com saturação variando entre 0,52 e 0,75. Já Fator 2 foi composto por 3 itens, 

originalmente propostos (33,34 e 37) com saturação entre 0,59 e 0,671. A Tabela 10, 

apresenta os componentes principais rotacionados. 
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Tabela 10: Distribuição dos Itens por Fator com a Carga Fatorial Apresentada 

 

Fonte: Resultados obtidos através da análise de dados com o SPSS 22®. 
 

 Foi calculado o Alfa de Cronbrach para mediar a consistência interna dos 

dados, conforme os indicadores o Fator 1, apresentou índice de 0,892 e o fator 2, 

0,634. Nota-se que no fator 1 o índice é bom, enquanto no fator 2 é questionável.  

 Com carga fatorial 0,555 a afirmação 05 - As pessoas devem manter o foco nos 

clientes com carga fatorial de 0,545 e a afirmação 06 - Empresas de alto desempenho 

devem manter o foco nos colaboradores. Está de acordo com Gitman (2010, p. 2), 
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onde cita que a Starbucks obteve sucesso porque a estratégia empresarial dela foi, 

em primeiro lugar, criar um bom ambiente para os seus colaboradores, em segundo 

lugar, ela focou na satisfação dos clientes, e, em último lugar, ela pensou nos lucros. 

 A questão 08 - Para se destacar é importante que as empresas saibam onde 

quer chegar e tenham visão do negócio, com carga fatorial de 0,571, demonstra 

conforme Kotler e Keller (2012) que as metas são algo que as empresas almejam 

alcançar e devem estar alinhadas aos planos. 

 Com carga fatorial 0,720 a pergunta 09 - As atitudes dos colaboradores devem 

estar alinhadas com os valores da empresa, confirma que para conseguir cumprir as 

metas, essas empresas precisam contar com colaboradores alinhados com a 

estratégia, para darem o seu melhor sempre (KIM 2005). 

 Na afirmação 10, com carga fatorial 0,524 - As organizações de alto 

desempenho devem estimular o desenvolvimento pessoal e profissional, confirma o 

posicionamento de Johann e Vanti (2001), de que os colaboradores devem 

desenvolver empregabilidade, ou seja, eles devem atualizar as habilidades aplicadas 

na empresa. Pois elas deixam bem claro quais os conhecimentos e habilidade que 

deseja dos seus colaboradores. Assim é possível identificar o que a empresa espera 

de seus funcionários. 

 Com carga fatorial 0,696 a afirmação 11 - Reconheço a importância de 

determinar metas para atingir os resultados organizacionais., confirma a citação de 

(COLLINS e PORRAS, 1995, p.121): 

“Com o tempo, as normas culturais têm que mudar; a estratégia 
tem que mudar; as linhas de produto têm que mudar; as metas 
têm que mudar; as competências têm que mudar; a políticas 
tem que mudar; a estrutura organizacional tem que mudar; os 
sistemas de recompensas têm que mudar.” 

 Em, acredito que a melhoria contínua seja necessária para o reconhecimento 

de empresas líderes, com carga fatorial 0,605. Está em convergência com a ideia de 

que o mais importante é nunca se deslumbrar de onde a empresa chegou para não 

perder o foco na melhoria contínua, pois se apegar ao que foi conquistado pode fazer 

com que a empresa fique acomodada e acabe perdendo seu posto. Para Kim (2005) 

para se manter como uma empresa de diferenciação, a mesma precisa desenvolver 

novos produtos para fidelizar clientes e não sofrer com os concorrentes que logo vão 

imitar o produto/serviço. 
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 Com carga fatorial 0,71 a afirmação 13 - Os colaboradores devem estar 

dispostos a contribuir com todo o seu potencial. Reforça que as STAD devem 

desenvolver empregabilidade, ou seja, eles devem atualizar as habilidades das 

pessoas aplicadas na empresa. Pois elas deixam bem claro quais os conhecimentos 

e habilidades que desejam dos seus colaboradores. Assim é possível identificar o que 

a empresa espera das pessoas (JOHANN e VANTI 2001). 

 Para Kim (2005), as metas devem ser claras e objetivas para os colaboradores, 

este item apresentou uma carga fatorial de 0,608. 

 Com carga fatorial 0,565 a afirmação 20 - Todos os níveis hierárquicos devem 

possuir metas. Conforme Collins e Porras (1995, p.16) as Metas Audaciosas não são 

restritas a um nível hierárquico. Elas devem ser para todos os níveis, para assim 

estimular o progresso por toda a organização. As empresas não precisam ter uma 

meta audaciosa por vez. Elas podem ter várias ao mesmo tempo. Empresas, como a 

Sony e a Boeing, faziam isso e cada nível hierárquico tinha uma MA específica. 

 Com carga fatorial 0,638 a afirmação 21 - Reconheço que o clima 

organizacional agradável estimula as pessoas, confirma a citação que no mundo 

globalizado, a cultura organizacional é o maior bem de uma empresa. Isso porque ela 

é responsável por fazer com que os colaboradores trabalhem com a mente e o 

coração, fazendo com que eles tenham um bom clima organizacional (JOHANN e 

VANTI, 2001).  

 Para Collins e Porras (1995), a cultura de devoção permite que os funcionários 

sejam estimulados a cumprir as metas audaciosas, porque eles se sentem fazendo 

parte de algo especial e superior as demais, esta questão apresentou uma carga 

fatorial elevada de 0,51, conforme o item 25 da Tabela 10. 

 Com carga fatorial 0,608 a afirmação 27 - Deve haver o estimulo pelo 

recrutamento interno, confirma a citação Limongi-França (2014, p. 31) o recrutamento 

interno, que é uma procura por candidatos dentro da organização para preencher uma 

vaga, é um método que estimula o colaborador a se desenvolver.  

 Em “Para ser promovido é necessário que haja treinamento adequado e 

compatível com as competências, habilidades e atitudes exigidas pelo cargo”, 

confirma que os gerentes das empresas STAD têm uma preocupação em ter 

sucessores. Por isso há treinamento para o desenvolvimento dos mesmos, para assim 

que tomarem posse, estejam ambientados com a responsabilidade e as tomadas de 
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decisão. O fundador da Motorola, Paul Gavinn, treinou seu filho para a sucessão da 

empresa quando ele tinha 16 anos, fazendo-o vivenciar várias áreas da empresa, até 

a presidência, com 19 anos (HATTWICK, 2015; COLLINS e PORRAS, 1995). 

 Para Kotler (2012) as inovações devem ser constantes, na questão 30 este item 

apresentou a maior carga fatorial, com 0,752, demonstrado que o desenvolvimento 

contínuo é fundamental para uma empresa de alto desempenho. 

 Com a carga fatorial 0,527 a afirmação 31 – Empresas de alto desempenho, 

possuem planos de longo prazo, confirma que as empresas tidas como STAD tem o 

desempenho em curto prazo equilibrado e geralmente o de longo prazo é mais exigido 

dos colaboradores, esse tipo de empresa não abandona as crenças e valores para 

obter vantagens competitivas a curto prazo (BARNEY, 2017, p. 6). 

 Na “trajetória do fundador deve inspirar colaboradores, clientes e 

fornecedores”, com a carga fatorial 0,58, se relaciona ao mito organizacional que 

auxilia na cultura da empresa e incentiva os colaboradores a darem o seu melhor, pois 

conta-se a história do fundador ou seu sucessor onde o mesmo é visto como um herói 

que teve uma grande contribuição para sucesso da empresa (JOHANN e VANTI, 

2001). 

 Segundo Huselid (1995), o investimento na prática de STAD pressupõe um 

retorno no desempenho financeiro da empresa. Isso porque diminui a rotatividade de 

colaboradores e aumenta a produtividade que acaba encorajando as empresas a 

investirem nesse sistema, com a carga fatorial 0,569 a afirmação 38 - O trabalho dos 

colaboradores aumenta os resultados financeiros, confirma está afirmação.  

 Com carga fatorial 0,61 a afirmação 33 - Apenas ter uma grande ideia ou 

produto, garante o sucesso no longo prazo, vai de encontro o apontamento de Kotler 

e Keller (2012), os produtos/serviços não conseguem se renovar ao longo do tempo, 

porque uma hora eles ficam em desuso.  

 Na questão 34, com a carga fatorial 0,59 a afirmação - Empresas de alto 

desempenho, devem ter lucro superiores as demais companhias, confirma a citação 

de Barney (2017, p.85), o lucro obtido por empresas visionárias em sua observação 

teve retornos superiores as demais empresas. 

 De acordo com Collins e Porras (1995, p. 141) resultados no passado não 

garantem a perpetuidade das ações. A Ford já teve impactos negativos por conseguir 

alcançar uma MA e acabar se deslumbrando, não substituindo por outra. Sempre que 

uma MA for alcançada, deve ser substituída imediatamente por outra. Com carga 
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fatorial de 0,671 na questão 37, confirmou-se que bons resultados no passado, 

garantem resultados futuros. Porém não é possível analisar isoladamente, sendo que 

se as empresas investirem em gestão de pessoas, inovação, metas audaciosas e 

obterem resultados passados, certamente o futuro estará garantido.  

 Agrupando estas informações em características, obtém-se a Tabela 11 que 

trata dos aspectos de gestão de pessoas, o maior entre os grupos observados. 

 

Tabela 11: Principais Fatores – Gestão de Pessoas 

Área 
Carga 

fatorial 

Nº 

Questão 
Pergunta do questionário 

Citação de acordo com a pergunta do 

questionário 

Gestão de Pessoas 

  0,545 6 

Empresas de alto desempenho 

devem manter o foco nos 

colaboradores. 

 Segundo GITMAN (2010, p. 2), a Starbucks 

obteve sucesso porque a estratégia empresarial 

dela foi, em primeiro lugar, criar um bom 

ambiente para os seus colaboradores, em 

segundo lugar, ela focou na satisfação dos 

clientes, e, em último lugar, ela pensou nos 

lucros.                                                             

  0,72 9 

As atitudes dos colaboradores 

devem estar alinhadas com os 

valores da empresa. 

 Para conseguir cumprir as metas, essas empresas 

precisam contar com colaboradores alinhados 

com a estratégia, para darem o seu melhor 

sempre (KIM 2005).  

  0,524 10 

As organizações de alto 

desempenho devem estimular o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Em empresas de alto desempenho os 

colaboradores devem desenvolver a 

empregabilidade, ou seja, eles devem atualizar as 

habilidades aplicadas na empresa. Pois elas 

deixam bem claro quais os conhecimentos e 

habilidades que desejam dos seus colaboradores 

(JOHANN e VANTI 2001).  

  0,696 11 

Reconheço a importância de 

determinar metas para atingir os 

resultados organizacionais e se 

destacar no mercado. 

Segundo COLLINS e PORRAS, 1995, p.121:“Com 

o tempo, as normas culturais têm que mudar; a 

estratégia tem que mudar; as linhas de produto 

têm que mudar; as metas têm que mudar; as 

competências têm que mudar; a políticas tem 

que mudar; a estrutura organizacional tem que 

mudar; os sistemas de recompensas têm que 

mudar.” 

  0,71 13 

Os colaboradores devem estar 

dispostos a contribuir com todo 

o seu potencial. 

Nessas empresas os colaboradores devem 

desenvolver empregabilidade, ou seja, eles 

devem atualizar as habilidades aplicadas na 

empresa. Pois elas deixam bem claro quais os 

conhecimentos e habilidade que deseja dos seus 

colaboradores. Assim é possível identificar o que 

a empresa espera de seus funcionários (JOHANN 

e VANTI 2001). 

  0,638 21 

Reconheço que o clima 

organizacional agradável 

estimula as pessoas. 

No mundo globalizado, a cultura organizacional 

é o maior bem de uma empresa. Isso porque ela 

é responsável por fazer com que os 

colaboradores trabalhem com a mente e o 

coração, fazendo com que eles tenham um bom 

clima organizacional (JOHANN e VANTI, 2001).  
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  0,51 25 
As pessoas devem se identificar 

com a história da empresa. 

A cultura de devoção permite que os funcionários 

sejam estimulados a cumprir as metas 

audaciosas, porque eles se sentem fazendo parte 

de algo especial e superior as demais (COLLINS e 

PORRAS, 1995) 

  0,608 27 
Deve haver o estimulo pelo 

recrutamento interno. 

 A alta administração tem grande influência na 

tomada de decisão da empresa. Por conta disso, 

a maioria das empresas de alto desempenho faz 

o recrutamento interno, que é uma procura por 

candidatos dentro da organização, para 

preencher uma vaga. Esse método estimula o 

colaborador a se desenvolver (LIMONGI-

FRANÇA, 2014, p. 31).  

  0,62 29 

Para ser promovido é necessário 

que haja treinamento adequado 

e compatível com as 

competências, habilidades e 

atitudes exigidas pelo cargo. 

Os gerentes das empresas STAD têm uma 

preocupação em ter sucessores. Por isso há 

treinamento para o desenvolvimento dos 

mesmos, para assim que tomarem posse, estejam 

ambientados com a responsabilidade e as 

tomadas de decisão. O fundador da Motorola, 

Paul Gavinn, treinou seu filho para a sucessão da 

empresa quando ele tinha 16 anos, fazendo-o 

vivenciar várias áreas da empresa, até a 

presidência, com 19 anos (HATTWICK, 2015; 

COLLINS e PORRAS, 1995). 

  0,58 32 

A trajetória do fundador deve 

inspirar colaboradores, clientes e 

fornecedores. 

O mito organizacional auxilia na cultura da 

empresa e incentiva os colaboradores a darem o 

seu melhor, pois ele muitas vezes conta a história 

do fundador ou seu sucessor onde o mesmo é 

visto como um herói que teve uma grande 

contribuição para sucesso da empresa (JOHANN 

e VANTI, 2001). 

  0,569 38 

O trabalho dos colaboradores 

aumenta os resultados 

financeiros. 

Para Huselid (1995), o investimento na prática de 

STAD pressupõe um retorno no desempenho 

financeiro da empresa. Isso porque diminui a 

rotatividade de colaboradores e aumenta a 

produtividade que acaba encorajando as 

empresas a investirem nesse sistema. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 A Tabela 12, apresenta os fatores relacionados ao planejamento estratégico, 

que é o segundo maior fator com informações agrupadas.  

 

Tabela 12: Fatores relacionados ao planejamento estratégico 

Planejamento Estratégico 

  

0,571 8 

Para se destacar é importante 

que as empresas saibam onde 

quer chegar e tenham visão do 

negócio. 

As metas são algo que as empresas almejam 

alcançar e devem estar alinhadas aos planos 

estratégicos (KOTLER E KELLER, 2012, p. 52). 

  0,608 14 
As metas devem ser claras e 

objetivas. 

 As metas devem ser claras e objetivas para os 

colaboradores (KIM, 2005). 
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  0,565 20 
Todos os níveis hierárquicos 

devem possuir metas. 

As Metas Audaciosas não são restritas a um nível 

hierárquico. Elas devem ser para todos os níveis, 

para assim estimular o progresso por toda a 

organização. As empresas não precisam ter uma 

meta audaciosa por vez. Elas podem ter várias ao 

mesmo tempo. Empresas, como a Sony e a 

Boeing, faziam isso e cada nível hierárquico tinha 

uma MA específica (COLLINS e PORRAS, 1995, 

p.160). 

  0,752 30 
As organizações devem buscar o 

desenvolvimento contínuo. 

Segundo Kotler e Keller (2012), as inovações 

devem ser constantes.  

  0,527 31 
Empresas de alto desempenho, 

possuem planos de longo prazo. 

Empresas tidas como STAD tem o desempenho 

em curto prazo equilibrado e geralmente o de 

longo prazo é mais exigido dos colaboradores, 

esse tipo de empresa não abandona as crenças e 

valores para obter vantagens competitivas a 

curto prazo (BARNEY, 2017, p. 6). 

  0,671 37 
Bons resultados no passado, 

garantem resultados futuros. 

Diverge da ideia do autor que os resultados no 

passado não garantem a perpetuidade das ações. 

A Ford já teve impactos negativos por conseguir 

alcançar uma MA e acabar se deslumbrando, não 

substituindo por outra. Sempre que uma MA for 

alcançada, deve ser substituída imediatamente 

por outra (COLLINS e PORRAS, 1995, p.141). 

 Fonte: O Elaborado pela autora. 

 

 A Tabela 13 demonstra os fatores de qualidade, finanças e marketing. 

 

Tabela13: Os fatores de qualidade, finanças e marketing. 

Qualidade 

  0,555 5 
Acredito que as empresas devem 

manter o foco nos clientes. 

 Segundo GITMAN (2010, p. 2), a Starbucks 

obteve sucesso porque a estratégia empresarial 

dela foi, em primeiro lugar, criar um bom 

ambiente para os seus colaboradores, em 

segundo lugar, ela focou na satisfação dos 

clientes, e, em último lugar, ela pensou nos 

lucros.       

  0,605 12 

Acredito que a melhoria 

contínua seja necessária para o 

reconhecimento de empresas 

líderes. 

 Para Kim (2005) para se manter como uma 

empresa de diferenciação, a mesma precisa 

desenvolver novos produtos para fidelizar 

clientes e não sofrer com os concorrentes que 

logo vão imitar o produto/serviço. 

Financeiro 0,59 34 

Empresas de alto desempenho, 

devem ter lucro superiores as 

demais companhias. 

Conforme Barney (2017, p.85), o lucro obtido por 

empresas visionárias teve retornos superiores as 

demais empresas. Embora o lucro seja algo 

importante, elas declaram que não é o principal 

motivo delas existirem.  

Marketing 0,61 33 

Apenas ter uma grande ideia ou 

produto, garante o sucesso no 

longo prazo. 

Como pontua Kotler e Keller (2012), os 

produtos/serviços não conseguem se renovar ao 

longo do tempo, porque uma hora eles ficam em 

desuso.   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O Sistemas de Alto Desempenho é muito utilizado por empresas de grande 

porte e geralmente líderes de mercado. Ele tem como objetivo fazer com que os 

colaboradores contribuam ao máximo para que a empresa atinja as metas, 

preservando o núcleo e fortalecendo a ideologia. 

 Com os resultados obtidos foi possível identificar que as empresas de alto 

desempenho devem procurar o desenvolvimento contínuo, que as atitudes dos 

colaboradores devem estar alinhadas com os valores da empresa, que os 

colaboradores devem contribuir com todo o seu potencial, as empresas devem 

determinar metas para atingir os resultados organizacionais e se destacarem no 

mercado, que  o clima organizacional estimule as pessoas, que para as pessoas 

serem promovidas elas precisam ter todas as exigências do cargo e ter passado por 

um treinamento compatível com a função que será ocupada. 

 Ainda enfatiza que as metas devem ser claras e objetivas, as empresas devem 

estimular os colaboradores pelo recrutamento interno, a melhoria continua é 

necessária para o reconhecimento de empresas líderes, que a trajetória do fundador 

deve ser inspiradora, as empresas precisam saber onde querem chegar, que o 

trabalho dos colaboradores aumenta os resultados financeiros, todos os níveis 

hierárquico devem possuir metas, as empresas devem manter o foco nos clientes, 

devem estimular o desenvolvimento pessoal e profissional e as pessoas devem se 

identificar com a história da empresa. 

 Complementando, os bons resultados no passado garantem resultados futuros, 

que apenas ter uma ideia ou produto garante sucesso a longo prazo. Estes fatores 

devem ser analisados junto aos demais, pois são fatores que se relacionam, uma vez 

que a empresa preencha os fatores vinculados principalmente a gestão de pessoas e 

planejamento estratégico, os resultados e produtos podem garantir o futuro.  

 Concluiu-se que os fatores para o alto desempenho estão relacionados aos 

colaboradores nas organizações, que exercem uma influência direta nos resultados 

das companhias e no cumprimento das metas organizacionais. Pois inovação é 

praticada por pessoas, quando são incluídas em um ambiente organizacional que 

estimula o desenvolvimento, reconhece o esforço, premia com recrutamento interno 
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no sentido de preservar o núcleo da companhia, estimula a ideologia e fortalece a 

cultura organizacional, é possível afirmar com base nas evidências de que estas 

empresas tendem ao alto desempenho. 

 Nesse ponto se percebe que o sistema não estar bem disseminado na cabeça 

das pessoas o que é um Sistema de Alto Desempenho, mas que os fatores internos 

diretamente ligada aos colaboradores elas conseguem ter um melhor entendimento 

que vai de encontro com o que os autores julgam que influenciar do desempenho dos 

colaboradores. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 A pesquisa traz a contribuição de quais fatores são capazes de influenciar um 

sistema de alto desempenho, desta forma as empresas devem direcionar seus 

investimentos e atenção a estes fatores, pois estes influenciam todo o resultado 

organizacional.  

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 As limitações encontradas foram amostrais, pois, o número de respondentes 

teria que ser de 190, porém o teste KMO mostrou a adequação do método. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado Sr. / Sra., 
 
Este questionário será utilizado para o Trabalho de conclusão do curso de 
Bacharelado em Administração no Instituto Federal de São Paulo, Campus São 
Roque, com o título:  Empresas de Alto Desempenho: Principais Fatores. 
 
Favor responder este questionário considerando a sua percepção ou opinião sobre o 
que julga importante para que uma empresa seja considerada de alto 
desempenho, circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 
 
Será utilizado exclusivamente para questões acadêmicas. 
 
 

Informações gerais 

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 

 
1. Sexo: 

 Masculino  Feminino 

 

2. Faixa de idade: 

 Até 25 anos  De 25 a 35 anos  De 35 a 45 anos 

      

 De 45 a 60 anos  Acima de 60 anos  

 

 
1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 
Considero que as organizações são reconhecidas por desenvolver novos produtos e 

serviços. 
1 2 3 4 5 

02 
As organizações para se diferenciarem, devem estimular as mudanças no ambiente 

de trabalho. 
1 2 3 4 5 

03 
Reconheço que as organizações devem investir em treinamento e desenvolvimento 

para os colaboradores 
1 2 3 4 5 

04 As empresas devem manter o foco no lucro. 1 2 3 4 5 

05 Acredito que as empresas devem manter o foco nos clientes. 1 2 3 4 5 

06 Empresas de alto desempenho devem manter o foco nos colaboradores. 1 2 3 4 5 

07 Reconheço as empresas pela sua história, seu motivo de existir. 1 2 3 4 5 

08 
Para se destacar é importante que as empresas saibam onde quer chegar e tenham 

visão do negócio. 
1 2 3 4 5 

09 As atitudes dos colaboradores devem estar alinhadas com os valores da empresa 1 2 3 4 5 

10 
As organizações de alto desempenho devem estimular o desenvolvimento pessoal 

e profissional. 
1 2 3 4 5 

11 
Reconheço a importância de determinar metas para atingir os resultados 

organizacionais e se destacar no mercado. 
1 2 3 4 5 
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1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

12 
Acredito que a melhoria contínua seja necessária para o reconhecimento de 

empresas líderes. 
1 2 3 4 5 

13 Os colaboradores devem estar dispostos a contribuir com todo o seu potencial. 1 2 3 4 5 

14 As metas devem ser claras e objetivas. 1 2 3 4 5 

15 Ao se atingir uma meta, deve-se substituir por outra. 1 2 3 4 5 

16 As metas devem ser impostas pela empresa. 1 2 3 4 5 

17 As metas devem ser estabelecidas colaborativamente. 1 2 3 4 5 

18 As metas impostas são frequentemente atingidas. 1 2 3 4 5 

19 As metas colaborativas são frequentemente atingidas. 1 2 3 4 5 

20 Todos os níveis hierárquicos devem possuir metas. 1 2 3 4 5 

21 Reconheço que o clima organizacional agradável estimula as pessoas.  1 2 3 4 5 

22 
Os colaboradores devem ser recompensados, independentemente dos resultados 

organizacionais. 
1 2 3 4 5 

23 
Acredito que a recompensa aos colaboradores deve ser realizada de acordo com os 

resultados alcançados. 
1 2 3 4 5 

24 A rotatividade de colaboradores deve ser baixa. 1 2 3 4 5 

25 As pessoas devem se identificar com a história da empresa. 1 2 3 4 5 

26 
As organizações devem disponibilizar a história em vários canais de comunicação, 

como internet, murais, palestras e outros. 
1 2 3 4 5 

27 Deve haver o estimulo pelo recrutamento interno. 1 2 3 4 5 

28 Os líderes da organização, são pessoas que devem vir de cargos inferiores. 1 2 3 4 5 

29 
Para ser promovido é necessário que haja treinamento adequado e compatível com 

as competências, habilidades e atitudes exigidas pelo cargo. 
1 2 3 4 5 

30 As organizações devem buscar o desenvolvimento contínuo. 1 2 3 4 5 

31 Empresas de alto desempenho, possuem planos de longo prazo. 1 2 3 4 5 

32 A trajetória do fundador deve inspirar colaboradores, clientes e fornecedores. 1 2 3 4 5 

33 Apenas ter uma grande ideia ou produto, garante o sucesso no longo prazo. 1 2 3 4 5 

34 Empresas de alto desempenho, devem ter lucro superiores as demais companhias. 1 2 3 4 5 

35 Reconheço que as empresas devem mudar os seus costumes. 1 2 3 4 5 

36 Para conseguir produtos inovadores, as empresas devem possuir metas audaciosas. 1 2 3 4 5 

37 Bons resultados no passado, garantem resultados futuros. 1 2 3 4 5 

38 O trabalho dos colaboradores aumenta os resultados financeiros. 1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 


