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Empreendedorismo é uma característica geralmente atribuída aos profissionais que desejam ou 
conseguem efetivamente alçar vôo solo, abrir seu próprio negócio e ser chefes de si mesmos. O 
que escapa a muitos é que, para ser empreendedor, não é necessário estar fora de uma empresa. 
O empreendedorismo pode – e deve – ser exercido dentro das corporações. A idéia é que os 
colaboradores parem de olhar apenas para o próprio umbigo, tenham uma visão de suas tarefas 
como sendo seu negócio próprio, busquem sempre aprimorá-las – e não apenas executá-las –, 
olhem sempre para as metas da corporação e, assim, adequem suas funções aos objetivos 
estratégicos do negócio.  
 
Os gestores estão de olho nesse perfil. O motivo, segundo Matilde Berna, gerente de unidade de 
negócios de transição de carreira da Right Saad Fellipelli, especializada em desenvolvimento 
organizacional e transição de carreira, é a mudança de comportamento de mercado, no qual as 
empresas precisam ser mais competitivas, fornecendo bons serviços com agilidade, qualidade e 
preço baixo. “Essa nova realidade faz com que os gestores procurem por pessoas que proponham 
idéias, discutam, debatam e tenham visão do negócio como um todo, e não somente de suas 
atribuições diárias”, afirma Matilde.   
 
E como uma companhia pode estimular essa postura pró-ativa de seus colaboradores? Mário 
Marrey, consultor associado da Marcondes, consultoria em RH, vai buscar a resposta na obra 
“Radical Collaboration”, do consultor norte-americano James Tamm, que discorre sobre como 
aumentar a colaboração entre as pessoas com vistas em resultados e solução de conflitos. 
Marrey, que está traduzindo o livro para o português, explica que o autor separa as organizações 
em duas zonas. A Verde, campo fértil para os empreendedores, apresenta características que 
estimulam os funcionários a assumir riscos: as lideranças defendem a visão compartilhada das 
questões, não punem com os erros, mas fazem o colaborador aprender com eles, dão feedback 
com freqüência, estimulam a cooperação entre as partes e constróem um ambiente de confiança. 
 
Já as empresas que se encaixam na categoria “Zona Vermelha” tendem a esconder os erros para 
manter a aparência de normalidade, não estimulam o crescimento do profissional, estabelecem 
jogos de culpa em caso de erros e criam, assim, um ambiente hostil, altamente coercitivo.   
 
Matilde concorda e vai além. “Para fomentar o empreendedorismo é preciso que as empresas 
tenham claro quais objetivos e metas têm para cada colaborador”, afirma. “Com 
 
isso formalizado, é fundamental avaliações de desempenho, sempre com diálogo aberto e 
transparente”, conclui.  
 
Longe de ser um atributo nato, o empreendedorismo pode, sim, ser adquirido e aprimorado. “É 
aquela velha história de que alguns têm mais tendência e outros menos, mas a verdade é que, se 
quiserem, as pessoas podem se aprimorar nesse sentido”, afirma Marrey.   
 
Cursos, sejam MBAs, pós-graduações ou aperfeiçoamento, são uma boa alternativa. Quanto mais 
interado da realidade do mercado, melhor. Esse conhecimento, que além desses cursos, pode vir 
por meio de relacionamento interpessoal e trocas de experiências, ajuda o profissional a ter visão 
panorâmica do negócio em que está inserido – prerrogativa básica para um empreendedor.  
 
Mas, ao contrário do que se pensa, os colaboradores “executores”, que não apresentam 
características empreendedoras e mesmo assim são excelentes profissionais, não estão fadados a 
sumir do mapa corporativo. “Ser empreendedor é, sem dúvida alguma, um grande diferencial, 
mas sempre haverá espaço para os executores”, explica Marrey. “O que pode acontecer 
naturalmente é a redução do número de vagas para pessoas com esse perfil”, continua.  
 



  
 
Para exemplificar, o consultor menciona o processo de profissionalização de empresas familiares. 
Segundo ele, um empreendedor pode não ter aptidão para executar as tarefas necessárias para 
seu negócio e isso pode fazer com que ele não prepare sua empresa para o futuro. “Daí é 
importante que ele tenha uma equipe que execute, faça, toque o dia-a-dia”, explica.  
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