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Na verdade, explica Adilson Primo,

presidente da Siemens Brasil, "esta-'

mos falando de empreendedorismo

dentro das grandes organizações, de

intrapreneurship, que é o movimento

de se buscar e recompensar empreen-

dedores colaboradores ou áreas, que

estão constantemente propondo i-

déias, projetos, produtos e soluções

inovadoras, dentro das limitações do

ambiente empresarial, em termos de

recursos, budget, timing etc.". A em-

presa alemã tem uma longa trajetória

de empreendedorismo Brasil, segun-

do Primo. "Festejando 100 anos de

existência no país, com 15 fábricas e

uma série de atividades de pesquisa e

desenvolvimento com universidades

e institutos de pesquisa, a empresa

inova constantemente em seus concei-

tos de gestão administrativa. Por

exemplo, o seu departamento corpora-

tivo de gestão de tecnologia foi criado

para fomentar atividades de agrega-

ção de valor local, é um best practice

no grupo", afirma.

De acordo com o executivo, dois

dos cinco princípios corporativos da

Siemens em nível mundial estão dire-

tamente ligados ao empreendedoris-

mo. "Um afirma que 'impulsionamos a

inovação - para moldar o futuro' e

outro que 'concedemos autonomia aos

nossos colaboradores - para atingir

desempenho de classe mundial'. Não

preciso falar muito, para concluirmos

que a mistura dos dois princípios leva

ao empreendedorismo", diz.

Esse esforço tem proporcionado

bons resultados, assinala. Na área de

pesquisa e desenvolvimento, por

exemplo, a empresa investiu 108 mi-

lhões de reais em 2004, o que repre-

senta aproximadamente 2% do fatura-

mento do grupo no país. "Adicional-

mente, existe um investimento mas-

sivo em treinamento e capacitação de

nossos colaboradores", indica ele.

Primo destaca ainda a contribui-

ção altamente positiva sob o aspecto

de inovação. "Mantemos mais de 25

parceiras tecnológicas com universi-

dades e institutos de pesquisa no

desenvolvimento de novos produtos

e soluções. Nestes projetos estão

envolvidas, mais ou menos, 400

pessoas internas à Siemens e um outro

tanto através destas parcerias exter-

nas", resume.

O apoio das grandes multinacio-

nais que operam no Brasil ao em-

preendedorismo, portanto, não é

meramente verbal, tem características

intrínsecas de aporte financeiro. Nesse

caso está, também, a Motorola, um

dos maiores fornecedores globais de

produtos e soluções de mobilidade nas

áreas de banda larga, sistemas inte-

grados e redes sem fio. Com vendas

mundiais de 31,3 bilhões de dólares

em 2004, a empresa investiu no Brasil,

desde 1995, 492 milhões de dólares.

Grande parte dos recursos se destinou

à construção do Campus Industrial e

Tecnológico de Jaguariúna (SP), onde

está seu principal centro de pesquisa

e desenvolvimento de soluções para

terminais celulares.

Apenas por conta do PPB (Processo

Produtivo Básico), que concede incen-

tivos fiscais às empresas que fabricam

no país, foram aplicados cerca de 200

milhões de dólares, informa Maurício

Gomes, diretor de operações da subsi-

diária brasileira. "São investimentos

feitos em ações de PEtD em parcerias

com instituições brasileiras, como o

Inatel. Só no Inatel foram aplicados

mais de l milhão de reais em progra-

mas de capacitação e treinamento de
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recursos humanos. Capacitamos mais

de 130 bolsistas do Inatel, muitos dos

quais vieram trabalhar depois na

Motorola", conta Gomes, ele próprio

formado pelo instituto mineiro.

Apostar no empreendedorismo

também é uma questão de competitivi-

dade, avalia o executivo. "Hoje em dia,

os produtos são cada vez mais pareci-

dos; o que diferencia é o conteúdo. E

uma empresa só consegue ter um bom

conteúdo se investir em desenvolvi-

mento, em tecnologia, deixar seus

profissionais livres para criar. A

Motorola tem hoje um dos centros

mais importantes de desenvolvimen-

to de software, que é o coração dos

produtos da companhia. Isso é uma

força muito grande no Brasil", expli-

ca Gomes. Mais do que tudo, segundo

o executivo, a atitude empreendedora

da Motorola tem contribuído para

sustentar a inovação e ganhar mais

espaço no acirrado mercado da indús-

tria de telecomunicações.

Por isso, o esforço para atrair novos

investimentos ao país é uma constan-

te nos planos estratégicos da empresa.

Recentemente, a Motorola anunciou a

criação de mais dois laboratórios no

País - um de software switch, uma

evolução da central de computação e

circuito, para homologação e certifi-

cação de produtos, que será instalado

no campus de Jaguariúna, e outro

voltado para serviços de telefonia celu-

lar, que poderá ser implantado em

parceria com uma universidade brasi-

leira. O investimento total nos dois

laboratórios será de 2 milhões de dóla-

res, indica Gomes. "Além de ganhar

dinheiro com as vendas, a Motorola
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mostra com esses investimentos no

Brasil que tem uma imagem cada vez

melhor junto à corporação e está sem-

pre disposta a aumentar a capacitação

do mercado local", afirma.

Enfim, o empreendedorismo não é

nenhuma nova moda. "Trata-se de uma

necessidade de empregabilidade. Hoje,

nenhuma empresa contrata alguém que

não tenha características de empreen-

dedor", ensina Mário Augusto de Sou-

za Nunes, professor do Inatel, ex-coor-

denador do Núcleo de Empreendedo-

rismo (NEmp). Segundo ele, o que as

empresas buscam nos seus profissionais

são características de profissionalismo,

responsabilidade, ousadia, criatividade,

capacidade de estabelecer relações,

negócios e de inovação. "As grandes

empresas precisam inovar constante-

mente dentro de um ambiente altamen-

te competitivo, por isso, precisam do

intra-empreendedorismo", afirma.

Empreender internamente traz mui-

tas vantagens, acrescenta Tales An-

dreassi, professor do departamento de

administração e recursos humanos da

FGV-EAESP. "É uma opção certamen-

te valiosa, na medida em que a empre-

sa tem condições de oferecer ao em-

preendedor toda sua variedade de

recursos - humanos, financeiros, téc-

nicos, além de uma marca conhecida

- e, dessa forma, criar um ambiente

altamente propício à elaboração de

novas idéias", afirma. Com o intra-

empreendedorismo, demonstra An-

dreassi, a empresa aumenta sua com-

petitividade frente às rivais e a inova-

ção, antes restrita à área de PftD,

acaba se espalhando para as diversas

áreas da organização.

Mas há desafios e riscos a enfrentar.

Que o Brasil é um país de empreende-

dores parece não restar a menor dúvida.

Segundo pesquisas da GEM (Global

Entrepreneurship Monitor) o país tem

o maior percentual da população (14°/o

do total) dedicado ao empreendedoris-

mo. Seriam mais de 15 milhões de pes-

soas emvolvidas com alguma ativida-

de empreendedora. Mas o cenário não é

totalmente animador. De acordo com o

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas), mais de

30°/o das novas empresas morrem no

primeiro ano de vida e 60% não com-

pletam cinco anos. Dados referentes ao

período de 1990 a 2002 indicam que

foram abertas no pais 1,7 milhão de

empresas, e no mesmo período pelo

menos l milhão fecharam as portas.

Motivos: falta de planejamento e capi-

tal de giro. O Sebrae tem feito sua parte,

de acordo com Paulo César Rezende de

Carvalho Alvim, gerente da unidade de

inovação e aceso à tecnologia. No ano

passado, investiu 13% de seu orçamen-

to em apoio tecnológico à pequena em-

presa, algo em torno de 133 milhões de

reais, atendendo cerca de 100 mil pe-

quenos negócios no país. Mas o órgão

tem conversado com o MCT e outras

instituições governamentais de fomen-

to para estimular o processo de apoio

às empresas inovadoras e de base tec-

nológica. A Lei de Inovação, recente-

mente regulamentada, de acordo com

o executivo, deve ajudar bastante no

desenvolvimento tecnológico das micro

e pequenas empresas. Com esse aumen-

to no investimento brasileiro em políti-

cas públicas, espera o Sebrae, o Brasil

deve passar das 1,2 mil empresas ino-

vadoras, de hoje, a um patamar de 15

a 20 mil empresas, num prazo de cinco

anos.
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