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Resumo
A reflexão sobre os temas relacionados à aprendizagem organizacional e educação continuada é
o propósito deste artigo que busca identificar de que forma a educação continuada e a
aprendizagem organizacional são percebidas por um grupo de empresários do ramo do comércio
da cidade de Curitiba – PR. Como procedimento metodológico o design da pesquisa é
exploratória, temporal seccional, utilizando o método survey com aplicação de questionário. O
processo de análise foi dividido em dois métodos: análise fatorial exploratória e análise de
cluster.
Palavras chaves: Educação continuada, aprendizagem organizacional, análise fatorial
exploratória, análise de cluster.

THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT EDUCATION FOR
TRADE SECTOR COMPANIES IN CURITIBA – PR
Abstract
Reflection on issues related to organizational learning and continuing education is the purpose
of this article that seeks to identify how continuing education and organizational learning are
perceived by a group of trade sector entrepreneurs in the city of Curitiba - PR.. As
methodological procedure the research design is exploratory and timed sectional, using the
survey method with questionnaire. The analysis process was divided into two methods:
exploratory factor analysis and cluster analysis.
Key words: Management education, organizational learning, exploratory factor analysis,
cluster analysis.

1. Introdução
As pesquisas realizadas no campo da Aprendizagem Organizacional e suas relações
com a educação continuada passaram a ganhar campo e importância a partir da década
de 1990. Vários estudos atestam a importância da Aprendizagem Organizacional na
implementação de estratégias e na busca da competitividade e inovação nas
organizações. As mudanças constantes e a necessidade de rápida adaptação observadas
na sociedade e no mundo empresarial (Castells, 2004) demonstram que, para as
organizações sobreviverem, essas devem ser capazes de desenvolver novos
conhecimentos. Em contraste com a visão mecanicista, presente em organizações do
passado, nas organizações modernas a aprendizagem tornou-se um elemento
fundamental e altamente estratégico ( ARGYRIS, 1996; ANSOFF, MCDONNELL,1993).
Para Davenport e Prusak (2001), só nos últimos anos as organizações passaram a
valorizar o know-how e a experiência de seus funcionários, determinados pelo
conhecimento das pessoas. Neste cenário, a prática da educação continuada, em especial
no âmbito organizacional, desponta como um fator determinante para a constante
atualização e qualificação das pessoas nas organizações Mariotti (1995).
A educação continuada, na visão de Mariotti (1995), é uma prática onde o
desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores torna-se fundamental para o
aperfeiçoamento das habilidades com maior visão da realidade em que estão inseridos,
objetivando a construção de conhecimentos de forma processual e contínua.
Tomando como base o exposto, o presente estudo buscou trabalhar o seguinte problema
norteador de pesquisa:
De que forma a educação continuada e a aprendizagem organizacional são
percebidas por um grupo de empresários do ramo do comércio da cidade de
Curitiba – PR?
Como objetivo geral, define-se:
Investigar se a educação continuada e a aprendizagem organizacional atendem as
preocupações dos empresários do comércio.
Os objetivos específicos são: i) mapear e identificar a necessidade de treinamento e
aprendizagem das empresas afiliadas à ACP - Associação Comercial do Paraná; ii)
identificar as principais dificuldades dos colaboradores destas empresas para indicação
de temas a serem tratados por um processo de educação continuada. iii) verificar a
convergência do discurso teórico com as práticas gerenciais adotadas pelas organizações
avaliadas.
Por se tratar de um campo de estudos relativamente novo e com uma ampla
abrangência, o conceito de aprendizagem organizacional e de educação continuada
deverão ser abordados com uma maior interdisciplinaridade para sua correta reflexão.
McGee (1997) discorre sobre o desafio das organizações em criar e implantar processos
que gerem, armazenem, organizem, disseminem e apliquem o conhecimento produzido
e utilizado na organização de modo sistemático, explícito, confiável e acessível, que
possibilite a inovação contínua em seus processos, produtos e serviços e consequentes
ganhos estratégicos.
Ao apresentar os resultados alcançados por este estudo, os autores intentam propor a
construção de um modelo que atenda às necessidades da organização moderna, dentro
das perspectivas da educação continuada em sua relação com a aprendizagem
organizacional.

2. Quadro teórico
Apesar de algumas abordagens já tratarem o tema na década de 1960, a primeira
definição formal de aprendizagem organizacional teve origem nos trabalhos
desenvolvidos por Argyris e Schön (1996) no final da década de 1970. No entanto, foi
nos anos 1990 que o campo da aprendizagem organizacional desenvolveu-se mais
rapidamente, em consequência da velocidade dos avanços tecnológicos, da globalização
e do crescimento da competitividade. A aprendizagem organizacional tem sido
reconhecida como um dos principais recursos estratégicos das organizações na
atualidade (HALL, 2004; MORGAN, 1996; TERRA, 2000; STEWART, 1998; TROTT,
2012). Neste cenário, o conhecimento e suas aplicações desponta como importante
elemento para resolução de problemas no ambiente organizacional, especialmente
aqueles relacionados às fortes pressões competitivas do mercado (TERRA, 2000), mas
também em relação às mudanças de base tecnológica. Esta abordagem do conhecimento
como ferramenta estratégica para a organização enfatiza a geração de aprendizado
coletivo, de duplo circuito, via contínuo questionamento de pressuposições (MORGAN,
1996: MAÑAS, 2002: NONAKA & TAKEUCHI, 1997).
Considerando os fatores ambientais que impactam diretamente sobre as organizações, é
amplamente aceito que as estratégias adotadas por uma empresa determinam seu grau
de competitividade perante as mudanças sociais e econômicas. Drucker (1986) enfatiza
o fato de que a sociedade atual se firma cada vez mais como um fenômeno alicerçado
no desenvolvimento, na disseminação e na transferência de conhecimentos.
Corroborando esta visão, Lundvall e Johnson (1994), consideram o conhecimento o
recurso mais importante para a competitividade na moderna economia mundial.
Compreender o papel do conhecimento dentro da organização é vital para que esta
possa gerenciar melhor alguns fatores internos de competitividade, como a inovação
(GHERARDI, 1996; NONAKA, 1994). O processamento e desenvolvimento do
conhecimento deveriam assegurar à empresa, de acordo com a teoria clássica das
organizações, certo grau de eficiência na tomada de decisões. Entretanto, como assegura
Nonaka (1994), mesmo uma organização que exerça suas atividades de forma a
estabelecer uma relação construtiva com os agentes externos de mudança deveria não
apenas ser eficiente ao processar informações, mas também ter a capacidade de criar
conhecimento e informações. Para além de esforços relacionado com P&D e busca da
inovação, a educação continuada, destinada aos elementos da organização em seus
diversos níveis pode ser uma importante ferramenta de geração estratégica de
conhecimento (MARIOTTI, 1995; MCGEE, 1997).
A educação continuada consiste em um programa de formação e desenvolvimento dos
recursos humanos que objetiva manter a equipe em um constante processo educativo,
com a finalidade de aprimorar os indivíduos. Para Larrosa (1999), a educação
continuada pode ser entendida como a elaboração de uma experiência formal da pessoa,
em um processo contínuo e continuado caracterizado pela busca incessante de
renovação do saber fazer.
Já para Collares et al (1999) a educação continuada pode ser vista como uma abordagem
ampla dentro de uma organização, em que treinamento e prática se enquadram como
uma proposta e um componente que fazem parte da organização, passando a serem
vistos como um sistema interligado com os demais ambientes de determinada
instituição. O desenvolvimento da aprendizagem organizacional por meio de um
programa de educação continuada constitui um aspecto estratégico na atualidade
(COSTA, 2001; GDIKIAN & SILVA, 2002; MEISTER, 2004).

Para tal, o conhecimento e a prática devem ser as principais áreas monitoradas, que
deverão passar por constantes especificações e acompanhamentos em prol do
desenvolvimento de qualidade, contribuindo assim para a aprendizagem organizacional.
Por fim, Collares et al (1999) concluem que a educação continuada faz parte de um
entendimento sistêmico, complexo e mantenedor, cujos efeitos serão duradouros, pois
depois de iniciado o processo de educação este poderá propiciar melhores resultados
para as organizações, contribuindo para uma maior aprendizagem organizacional.
3. Metodologia
O presente estudo tem como universo amostral as empresas vinculadas à Associação
Comercial do Paraná (ACP) nos setores diversos do comércio da cidade de Curitiba –
PR, tendo como período de análise os meses entre janeiro e novembro de 2014. Os
dados analisados foram coletados por meio de questionários aplicados pelos autores em
179 empresas, utilizando o mailing de empresas associadas à Associação Comercial do
Paraná. Desta forma, o design da pesquisa é exploratório e temporal seccional, tendo
utilizado o método survey para a captação dos dados. O universo amostral, fonte dos
dados analisados por este estudo, foi definido pela necessidade de trabalhar com uma
entidade de classe que tivesse como objetivo defender os interesses das empresas
representadas, dentre estes o desenvolvimento de pessoas e a perenidade das
organizações, e cujos objetivos fossem aderentes à pesquisa proposta. No cenário
abordado por este trabalho, tais questões são de grande importância para a ótica adotada
pelos autores, sendo atendidas pelas caraterísticas da entidade em foco.
Os questionários enviados às empresas foram compostos com as seguintes perguntas:
- Qual é a área de atuação da sua empresa?
- Qual é a função que você exerce na sua empresa?
- Qual sua idade?
- Quantos funcionários sua empresa possui?
- Você faria um curso de aperfeiçoamento para aprimorar sua atuação profissional?
- Sobre processos, estoque, operações e distribuição, enumere de 1 a 10 qual peso você
atribui para o nível de dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre gestão financeira, enumere de 1 a 10 qual peso você atribui para essa
dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre gestão de pessoas, treinamento, retenção e contratação, enumere de 1 a 10 qual
peso você atribui para essa dificuldade no seu dia-dia da sua empresa
- Sobre prevenção a perdas, inventário, análise de relatório de perda, enumere de 1 a 10
qual peso você atribui para essa dificuldade no seu dia-dia da sua empresa
- Sobre jurídico, trabalhista, cível e fiscal, enumere de 1 a 10 qual peso você atribui para
essa dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre marketing e vendas, enumere de 1 a 10 qual peso você atribui para essa
dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre tecnologia da informação, sistemas e softwares, enumere de 1 a 10 qual peso
você atribui para essa dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre planejamento estratégico, enumere de 1 a 10 qual peso você atribui para essa
dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.

- Sobre relação societária, enumere de 1 a 10 qual peso você atribui para essa
dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Sobre manutenção de equipamentos, segurança e conservação de patrimônio, enumere
de 1 a 10 qual peso você atribui para essa dificuldade no seu dia-dia da sua empresa.
- Qual seria o melhor dia para um curso de aperfeiçoamento?
- Quanto tempo você considera ideal para um aperfeiçoamento na área?
Após a obtenção dos resultados, inicialmente as empresas participantes da pesquisa
foram categorizadas de acordo com o ramo de atuação pertencente ao CNAES
(Cadastro Nacional de Atividade Econômica) para a identificação de padrões e
comportamento relativos às empresas do mesmo setor do comercio, conforme
observado no QUADRO 01.
Seção
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Divisões
01 .. 03
05 .. 09
10 .. 33
35 .. 35
36 .. 39
41 .. 43
45 .. 47
49 .. 53
55 .. 56
58 .. 63
64 .. 66
68 .. 68
69 .. 75
77 .. 82
84 .. 84
85 .. 85
86 .. 88
90 .. 93
94 .. 96
97 .. 97
99 .. 99

Descrição CNAE
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
EDUCAÇÃO
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
QUADRO 01 - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

Com base na categorização das empresas por setor de atividade econômica, as respostas
consideradas válidas são de empresas relacionadas ao CNAE G (45 a 47).
Desconsiderando-se respostas de empresas que não são do setor do comércio, totalizouse 126 entrevistados válidos. Após esta filtragem, utilizou-se a análise multivariada para
a análise dos dados, em razão das variáveis estarem correlacionadas entre si. Por se
tratar de um método de interdependência, optou-se por utilizar a análise fatorial
exploratória para a análise dos resultados.
O processo de análise utilizou dois métodos: análise fatorial exploratória e análise de
cluster:

a) A análise fatorial exploratória mostrou quais os fatores de maior relevância para a
aprendizagem e educação continuada, e revelou quais são as questões de maior
representatividade para os fatores extraídos. Ou seja, foi utilizada para a extração dos
fatores, os quais são independentes entre si e apresentam autovalores com variância
máxima. A Análise Fatorial pode ser utilizada tanto com o fim de reduzir o número de
variáveis de resposta, em casos nos quais a sua quantidade dificulta a análise e a
discussão, como para permitir identificar uma estrutura subjacente a essas variáveis.
Neste estudo, a Análise Fatorial foi usada para a identificação de construtos que
permitissem caracterizar como as empresas integrantes à associação comercial
compreendem os aspectos relativos ao aprendizado nas organizações.
b) A Análise de cluster foi utilizada com o intuito de identificar agrupamentos entre os
dados com similaridade.
4 Análise dos resultados
Foi utilizado o software Statistica para a extração de dados e buscou-se, na análise
multivariada, a ferramenta apropriada para estudar as observações do problema em
questão. Dessa forma, a análise fatorial exploratória e a análise de clusters são
ferramentas estatísticas utilizadas no decorrer dessa pesquisa.
As variáveis que interessam ao presente estudo são X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12,
X13, X14 e X15, totalizando em 10 variáveis.
4.1 Análise fatorial exploratória
Ao analisar a relações das variáveis observadas, a análise fatorial exploratória define
quais os fatores que melhor explicam a sua covariância (Hair, 2005). A análise fatorial
exploratória pode ser utilizada nos seguintes cenários:
a) Quando o pesquisador não possui uma teoria prévia que sustente a análise ou não
apresenta evidências empíricas suficientes de como as variáveis devem ser agrupadas;
b) Quando o pesquisador quer confirmar a estrutura fatorial de determinado instrumento
(Browne, 2001).
Para o desenvolvimento da análise fatorial exploratória utilizou-se as seguintes etapas,
as quais serão abordadas na sequência do presente trabalho:
- Matriz de correlação;
- Teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin);
- Teste de esferecidade de Bartlett;
- Determinação de fatores latentes: fatores com autovalores e gráfico scree plot;
- Rotação dos eixos;
- Interpretação dos fatores;
- Valores da carga fatorial.
A matriz de correlação, vista no QUADRO 02, apresenta o resultado dos autovalores,
bem como as porcentagens de variância aplicada para cada componente, e a variância
acumulada pelas mesmas. O p deve ser maior que 0,5.

Correlations (trabalhos dados artigos – Análise Multivariada2)
Casewise deletion of MD

Finanças

Pessoas

Jurídico

Marketing e
Vendas

TI

Estratégia

Sociedade

Manutenção

Processos

1,00

0,31

0,25

0,50 0,23

0,21

0,16

0,33

0,19

0,30

Finanças

0,31

1,00

0,39

0,41 0,38

0,38

0,33

0,48

0,30

0,26

Pessoas

0,25

0,39

1,00

0,33 0,39

0,25

0,24

0,32

0,31

0,28

Perdas

0,50

0,41

0,33

1,00 0,55

0,29

0,30

0,40

0,34

0,46

Juridico

0,23

0,38

0,39

0,55 1,00

0,42

0,40

0,36

0,56

0,39

Marketing e Vendas

0,21

0,38

0,25

0,29 0,42

1,00

0,45

0,48

0,38

0,35

TI

0,16

0,33

0,24

0,30 0,40

0,45

1,00

0,48

0,34

0,32

Estratégia

0,33

0,48

0,32

0,40 0,36

0,48

0,48

1,00

0,45

0,44

Sociedade

0,19

0,30

0,31

0,34 0,56

0,38

0,34

0,45

1,00

0,56

Manutenção

0,30

0,26 0,28
0,46 0,39 0,35
Fonte: Elaborado pelos autores

0,32

0,44

0,56

1,00

Perdas

Processos

N=126

Variable

QUADRO 02: Análise fatorial exploratória: matriz de correlação

O KMO (teste de Kaiser- Meyer-Olkin) tem como objetivo avaliar se os fatores
explicam a associação entre as variáveis, ou seja, indica a variância dos dados que pode
ser considerada comum a todas as variáveis. Quanto mais próximo de 1 (unidade)
melhor o resultado, devendo-se desconsiderar os resultados inferiores ou iguais a 0,7. O
resultado obtido na presente pesquisa foi de 0,72, conforme visto no QUADRO 03.
Quanto ao teste de esferecidade de Bartlett, o valor obtido permite confirmar que a
matriz é fatorável, tendo em vista o resultado abaixo de 0,001.

Fonte: Elaborado pelos autores
QUADRO 03: KMO - teste de Kaiser- Meyer-Olkin

A extração de fatores, observada no QUADRO 04, obtém 02 fatores distintos que
explicam as demais variáveis.

Fonte: Elaborado pelos autores
QUADRO 04: Determinação de fatores latentes

A porção do fator 1 corresponde a 42,9% de explicação e o fator 2 corresponde a
10,65% de explicação. Observa-se que estes autovalores apresentam valores superiores
a 1, respondendo assim pela variabilidade das variáveis iniciais.
Por meio da análise do gráfico, é possível observar quais fatores apresentam maiores
eigenvalues (QUADRO 05) sendo, portanto, responsáveis por uma maior variância
explicada.

Eigenvalues (trabalho dados artigos - Análise Multivariada2)
Extraction: Principal components
Value
1
2

Eigenvalue

% Total variance

Cumulative Eigenvalue

Cumulative %

4,291908

42,91908

4,291908

42,91908

1,065955

10,65955
5,357863
Fonte: Elaborado pelos autores

53,57863

QUADRO 05: Identificação de eigenvalues

A representação scree plot consiste na observação do gráfico Plot of Eigenvalues, no
qual é apresentado o número de eigenvalues e seus valores respectivos, conforme
demonstrado no GRÁFICO 01. O objetivo do gráfico é encontrar o ponto chamado de
cotovelo.

Fonte: Elaborado pelos autores
GRÁFICO 01: Determinação de fatores latentes: gráfico scree plot

A análise do gráfico scree plot possibilita identificar os autovalores que apresentam
resultados superiores a 1, representando os fatores que apresentam maior variância
explicada. O gráfico aponta a existência de 2 fatores. Após a análise dos autovalores,
faz-se necessário rotacionar os fatores, visando auxiliar sua interpretação. Esta etapa
pode ser vista no QUADRO 06.

Factor Loadings (Varimax normalized) (trabalho dados artigos - Análise
Multivariada2)
Extration: Principal components
(Marked loadings are >,700000)
Variable
Factor 1
Factor 2
Processos
-0,013561 0,837181
Finanças
0,413239 0,515401
Pessoas
0,317432 0,502982
Perdas
0,291352 0,766667
Jurídico
0,616168 0,396562
Marketing e Vendas 0,729028 0,123934
TI
0,737569 0,063455
Estratégia
0,653521 0,359718
Sociedade
0,709194 0,220126

Continuação do QUADRO 06

Manutenção
Expl. Var
Prp. Totl

0,554109
3,048835
0,304884

0,383726
2,309027
0,230903
Fonte: Elaborado pelos autores

QUADRO 06: Rotação Varimax

Tão importante quanto o método fatorial empregado, é o método de rotação de fatores.
As rotações fatoriais têm o objetivo de facilitar a interpretação dos fatores, visto que
muitas vezes as variáveis analisadas apresentam cargas fatoriais elevadas em mais de
um fator. Após a rotação Varimax, distribuindo melhor a variância explicada de cada
fator, temos 30,50% em lugar dos 42,9% para o Fator 1, assim como temos 23,1% em
lugar dos 10,65% para o Fator 2. Portanto, observa-se que, após a rotação das variáveis,
foi possível reduzir a análise a 2 fatores principais para explicar as 10 variáveis
presentes na pesquisa.
4.2 Análise de Clusters
Utilizou-se para a análise somente as variáveis: processos, finanças, pessoas, perdas,
jurídico, marketing e vendas, TI, estratégia, sociedade e manutenção que são medidas
pelos índices que variam de “0 a 10”. Levando-se em conta que as variáveis: tamanho
da empresa, tempo de empresa, idade, melhor dia para capacitação, função exercida na
empresa, são medidas por outros valores, estas não foram consideradas para a presente
análise.
A análise de clusters, permite-se identificar os agrupamentos das variáveis a fim de
identificar medidas de parecença e facilitar a interpretação de dados. A análise de
clusters foi realizada por meio do método de Ward, buscando unir objetos formando
agrupamentos mais homogêneos possíveis, considerando o quadrado das distâncias
euclidianas para medidas de dissimilaridade e padronização das variáveis por meio do
gráfico “diagrama de arvore” ou dendograma, para determinar o número de clusters,
seguido de um procedimento não-hierárquico k-means usando esse número de clusters
para melhorar a solução classificatória. Conforme exibido no GRÁFICO 01.
Por fim, procedeu-se à análise de clusters tendo como variáveis os três fatores de
dificuldades organizacionais anteriormente identificados, como forma de determinar se
existiam na amostra semelhanças no processo de aprendizagem e educação continuada.

Fonte: Elaborado pelos autores
GRÁFICO 01: padronização das variáveis

5. Considerações finais
Ao analisar as principais dificuldades apontadas pelos empresários atuantes no setor do
comércio do município de Curitiba - PR, observou-se que há 03 principais grupos
temáticos a serem desenvolvidos, no que diz respeito à aprendizagem organizacional e
educação continuada.
O primeiro grupo é caracterizado por aspectos relacionados ao desenvolvimento de
pessoas, sendo a importância desse aspecto corroborada pelos autores apresentados no
presente estudo. O segundo grupo de empresários pesquisados compreende questões
voltadas a temas de tecnologia da informação, estratégia, marketing, vendas e finanças.
E, por fim, o terceiro grupo de empresários compreende e aponta aspectos internos da
organização, relacionados a processos, perdas, jurídico, manutenção e relação societária.
Tais grupos temáticos oferecem
Entende-se que os empresários que participaram desta pesquisa já compreendem a
importância de um processo de educação continuada, como importante fator para a
aprendizagem organizacional, identificando e apontando as áreas de maior investimento
para qualificações de seus funcionários e, mesmo que de maneira empírica, apontando
os temas que devem ser trabalhados no processo de treinamento e desenvolvimento das
suas organizações.
Sugere-se, em futuros estudos, a utilização da análise de componentes principais em
razão da estruturação dos resultados obtidos pela escala Likert, compreendendo que o
método supracitado permitirá a obtenção de novas análises e considerações acerca do
referido estudo.
Devido à limitação da pesquisa, além da observação por meio de outro método de
análise multivariada de dados, sugere-se novos estudos contemplando as demais
variáveis aplicadas pelo questionário, trazendo relações relevantes entre o tamanho da
empresa, tempo de existência, cargo e área de atuação, considerando conjuntamente o
cruzamento dos dados da pesquisa em questão.
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