
Quando uma empresa estabelecida tenta se lançar em novas frentes,
conflitos culturais internos muitas vezes sabotam a iniciativa.

Para evitar tal sorte é preciso buscar um equilíbrio entre definir
estratégias, conduzir as operações e estruturar a organização.

VENÇA O DESAFIO DO

empreendedorismo
CORPORATIVO

David A. Garvin e Lynne C. Levesque

P
ARA UMA EMPRESA GRANDE, criai HOVOS negÓCÍOS é O
desafio da vez. Depois de anos de corte de pessoal e
de custos, muitas empresas hoje percebem que não é
enxugando que terão sucesso. Outra constatação é

que modificar um pouco a linha atual, abocanhar rivais ou
partir para países em desenvolvimento não é garantia de
crescimento rápido. Com tecnologias amadurecendo e cestas
de produtos envelhecendo, surge um novo imperativo para a
empresa: criar, desenvolver e sustentar negócios novos, ino-
vadores. Assim como Jano, é preciso encarar ao mesmo
tempo duas direções distintas — com uma face atenta àquilo
que foi e a outra sondando aquilo que vem.
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O empreendedorismo corporativo (ou intra-empreendedo-
rismo) é, contudo, um negócio arriscado. Braços novos de em-
presas estabelecidas enfrentam inúmeros entraves; segundo
pesquisas, a maioria afunda. Operações emergentes raramen-
te se integram sem solavancos a sistemas, processos e culturas
vigentes. O sucesso, porém, requer uma mescla de traços or-
ganizacionais velhos e novos, uma combinação sutil de carac-
terísticas obtida por meio daquilo que chamamos de atos de
equilibrismo. Se a empresa for incapaz de manter em equilí-
brio as forças que se opõem, o novo negócio ruirá por terra.

Neste artigo, vamos primeiro abordar os problemas de
gestão enfrentados por empresas que criam novos nego-



cios, bem como as típicas (e problemáticas) respostas. Em
seguida exploramos alguns dos atos de equilibrismo mais
críticos a realizar, as escolhas que cada um implica e os
riscos trazidos à empresa incapaz de atingir tal equilíbrio.
Para concluir, analisamos os sistemas híbridos comumen-
te necessários para sustentar o equilíbrio, com atenção
especial ao sistema de gestão de novas oportunidades
(Emerging Business Opportunity) na IBM, devido à eficácia
em equilibrar várias forças simultaneamente.

O problema das duas culturas
Não é segredo que empresas são estruturadas para garantir
o sucesso de operações estabelecidas. Afinal, é delas que
vem o grosso da receita. Sistemas organizacionais são cali-
brados para operar com clientes e tecnologias atuais. O am-
biente operacional é previsível e as metas de executivos são
estabilidade, eficiência e máximo aproveitamento do cres-
cimento incrementai.

Já um novo negócio é bem diferente. Tem sua própria
cultura. Muitos nascem na periferia de divisões da empre-
sa. Às vezes, habitam o espaço entre divisões. Seus modelos
financeiros e operacionais raramente são iguais aos de
braços existentes. Aliás, o modelo da maioria dos novos ne-
gócios sequer é plenamente definido no começo — vai ad-
quirindo nitidez à medida que seus dirigentes testam novas
estratégias, criam novas aplicações e buscam novos clientes.
Devido ao alto grau de incerteza associado a novos proje-
tos, seu ambiente organizacional precisa ser flexível.

Devido a essas peculiaridades, o novo negócio traz três
desafios. O primeiro é a típica ausência de dados concre-
tos, algo observado particularmente quando seus produtos
são arrojados ou quando a tecnologia ainda não foi ampla-
mente disseminada no mercado. A dificuldade, conforme
ouvimos de um estrategista da área tecnológica, é que "é
duro achar informações sobre o mercado quando esse
mercado não existe". Projeções financeiras tampouco são
confiáveis. Erros descomunais são comuns, fato que levou
uma gráfica e editora a classificar dados financeiros da fase
inicial de operação como uma espécie de "chute cientifica-
mente calculado".

Segundo, um novo negócio pede inovação, inovação
pede idéias inéditas e idéias inéditas pedem gente ousada.
Estamos cansados de ouvir histórias de líderes presos a uma
mentalidade convencional: o pé atrás da Microsoft diante
do software de código aberto, a má vontade da Polaroid em
relação à câmera digital, a relutância da GM e da Ford em
investir no carro híbrido, a aversão de empresas de comuni-
cação a blogs — e por aí vai. Um raciocínio que fuja de
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certo modo ao convencional é essencial para que um no-
vo negócio vingue, mas muitas idéias radicais são bobas ou
infundadas. Infelizmente, a maioria dos iconoclastas é in-
capaz de distinguir uma idéia boa da ruim: insiste em de-
fender sua idéia favorita, solicita mil audiências, se recusa
a aceitar um não como resposta. O dilema, disse o expre-
sidente da Home Depot, Robert Nardelli, é que "é tênue a
linha entre espírito empreendedor e insubordinação".

O terceiro desafio é que novos negócios e velhos siste-
mas não casam — algo válido sobretudo para sistemas de
orçamento e gestão de recursos humanos. O sistema orça-
mentário da empresa favorece operações estabelecidas, já
que o retorno financeiro do investimento incrementai em
mercados conhecidos costuma ser maior do que em mer-
cados desconhecidos. Logo, é difícil custear um novo ne-
gócio por longos períodos. Quando a situação aperta, sua
verba é a primeira a ser cortada. Na mesma veia, a empre-
sa formula sistemas de RH para formar executivos com
qualificação condizente com as necessidades de operações
maduras — e não com a habilidade estratégica, conceituai
e empreendedora exigida por um novo negócio. Nos dois
casos, a solução não é agir de modo aleatório, mas, como
explicaremos mais à frente, mexer nos sistemas para
torná-los menos desfavoráveis a novos negócios.

Por que respostas tradicionais falham
Frente a esses desafios, a empresa costuma optar por uma
de duas abordagens. Uma delas é pulverizar entre bra-
ços existentes a tarefa de criar novos negócios. A outra é
centralizar o esforço numa divisão especial, ou equipe
de projetos de risco. Até aqui ambas tiveram resultados
irregulares.

Responsabilidade difusa perde força. Numa organi-
zação na qual todo executivo é responsável por criar negó-
cios novos, o presidente espera que a equipe mostre igual
empenho tanto em converter idéias novas em novos negó-
cios quanto na busca do crescimento de atividades já ma-
duras. Há quem imponha metas agressivas para motivar os
gerentes — na sM, símbolo dessa abordagem, 30% das
vendas devem vir de produtos criados nos quatro anos an-
teriores — e vincule a remuneração do pessoal ao cumpri-
mento dessas metas.

O grande porém dessa abordagem é que, para um negó-
cio tradicional, é fácil se impor sobre um novo. O pessoal
veterano muitas vezes ignora incentivos e abafa novas
idéias — sobretudo idéias que tornem sua capacitação
atual obsoleta ou peçam um jeito novo de operar. A primei-
ra tentativa da gigante americana da indústria gráfica RR
Donnelley de popularizar a impressão digital foi frustrada
em grande medida pela resistência interna. Seus gerentes
de vendas estavam habituados a fechar contratos de longo
prazo com gerentes de compras da clientela na base da re-
lação pessoal e do preço por página. Não se sentiam à von-
tade vendendo soluções para altos executivos — que é o
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que a operação digital exigia — e não passavam infor-
mações ou pedidos ao braço de impressão digital. Já que
cumpriam as metas do jeito antigo, ninguém podia culpá-
los. Como observou um executivo da Donnelley, a resistên-
cia ao novo negócio em geral assumia a forma de um aceno
típico com a cabeça — que parecia denotar anuência, mas,
na verdade, era sinal de falta de comprometimento.

Por razões parecidas, um negócio novo que não combi-
ne com a atual linha de produtos ou o atual mercado da
empresa costuma ter dificuldades em achar um lar na or-
ganização. Poucos gerentes se dispõem a assumir respon-
sabilidade por projetos que encaram, pessoalmente, co-
mo distração. Em certos casos — como no da Floor Store,
braço especializado em pisos e carpetes lançado em julho
de 2000 pela gigante americana da construção e reforma
Home Depot —, o negócio nascente é passado de gerente
regional a gerente regional e de divisão a divisão, o que
impede que finque pé. Incapaz de atrair patrocinadores
influentes, o projeto não recebe recursos nem atenção su-
ficientes para sobreviver.

Em outros casos, a pressão para criar novos negócios é
tão intensa que sufoca a organização. Faz nascer uma cul-
tura individualista — que derruba, na esteira, a disciplina
financeira e operacional. O clássico exemplo desse proble-
ma foi a Enron em fins da década de 1990. Lá, um executivo
era premiado pela capacidade de lançar novos negócios de
corretagem nos moldes do original, de gás natural. O resul-
tado? Uma avalanche de operações novas — com carvão,
água, papel e celulose, banda larga e (mais tarde) serviços
de mídia, serviços de carga, armazenagem de dados, semi-
condutores — que faziam cada vez menos sentido, estraté-
gica e financeiramente falando. Pouquíssimos dos negócios
de segunda e terceira gerações na Enron deram lucro, o que
armou o palco para o colapso da empresa.

Centralização isola. Preocupadas com o fraco desempe-
nho na criação de novos negócios, muitas empresas decidi-
ram que o mais sensato seria deixar empreendimentos
novos totalmente separados de divisões já operantes. Nas
décadas de 1970 e 1980 tal resolução resultou na criação de
braços internos de projetos, equipes exclusivamente dedica-
das a lançar e cultivar a maior parte dos novos negócios da
empresa. Na década de 1990 muitas criaram braços inter-
nos de capital de risco que seguiam o exemplo de capita-
listas de risco e supriam um projeto de fundos, supervisão
disciplinada e conselhos — sempre mantendo certa distân-
cia. Boeing, DuPont e Exxon adotaram o primeiro modelo,
de divisões dedicadas a projetos. Já empresas como Intel,
Lucent e Xerox criaram grupos internos de capital de risco.

O foco das duas abordagens é nutrir o negócio novo em
seus estágios formativos. Só que o desafio vem depois, na
hora de integrar a operação nascente ao restante da organi-
zação. Uma vez que a centralização de novos negócios am-
plia o choque entre a cultura antiga e a nova, desconfiança
e relações turbulentas são comuns, bem como disputas de
poder entre gerentes de novos negócios e dirigentes de di-

visões tradicionais. Com o tempo a integração fica ain-
da mais difícil e a empresa é obrigada a fechar a nova ope-
ração ou passar o negócio adiante. O resultado, segundo
as palavras de Norman D. Fast em The Rise and Fali of
Corpomte New Venture Divisions, é que um grupo centra-
lizado costuma ter "uma missão de longo prazo, mas uma
vida curta". Com efeito, grupos internos de projetos nos
Estados Unidos duram, em média, entre quatro e cinco
anos, informam Paul Gompers e Josh Lerner em The
Venture Capital Cyde.

Atos de equilibrismo
No empreendedorismo corporativo é melhor evitar uma
abordagem que exclua tudo o mais, pois isso coloca em con-
flito a cultura velha e a cultura nova. É preciso uma nova
abordagem, que mescle essas duas culturas e evite atitudes
extremas. Se a empresa pender demais para um lado, o pro-
cesso perderá o equilíbrio; se contrapor bem os dois, o intra-
empreendedorismo vicejará. Que F. Scott Fitzgerald nos per-
doe a liberdade, mas a marca de uma empresa de primeira
talvez seja a capacidade de contemplar duas idéias em opo-
sição ao mesmo tempo e ainda assim funcionar.

É preciso realizar atos de equilibrismo em três áreas: estra-
tégia, operações e organização.

Formule estratégias por tentativa e erro. O palco de
novos negócios é altamente ambíguo. Ambigüidade não é
o mesmo que incerteza, como muitos executivos agora per-
cebem (veja, por exemplo, "Risco, incerteza e dúvida",
de Nitin Nohria e Thomas A. Stewart, HBR Fevereiro
2006). Em cenários incertos as opções são relativamente
claras e a probabilidade de desfechos distintos pode ser
avaliada. Em cenários ambíguos não se conhece o espectro
de alternativas possíveis, o que abre caminho para muitas
direções e rotas evolucionárias. O alto grau de ambigüida-
de num novo negócio significa que empreendedores inter-
nos não vão acertar logo de cara. Já que é difícil encontrar
dados concretos e identificar opções estratégicas, o passado
tampouco serve muito de norte. Experimentar é essencial.
É preciso partir com hipóteses sobre o que funcionaria ou
não e, então, buscar maneiras de confirmar ou refutar essas
premissas — nunca esquecendo que a estratégia original
mudará com o tempo.

Levada a extremos, porém, essa abordagem pode ser
contraproducente. Inúmeros estudos já mostraram que tec-
nologias em busca de mercado raramente triunfam. Aliás,
muitos projetos seguem na luta durante anos porque a alta
gerência, crente de que um último teste levará ao sucesso,
se recusa a encerrá-los.

A superação desse problema exige a busca do equilíbrio
entre um oportunismo sem amarras ("Façamos um teste
para sentir a reação dos clientes; com base nisso, iremos fa-
zendo ajustes até acertar.") e um planejamento disciplina-
do ("O que faremos é pensar de modo sistemático sobre o
mercado e a tecnologia em questão, formular uma hipótese
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sobre as necessidades do cliente, conceber experimentos
para testar a hipótese e repetir o processo até termos certe-
za de que chegamos ao produto, à tecnologia e ao modelo
de negócio certos.")- Eis cinco maneiras de mesclar tentati-
va e erro com rigor e disciplina.

Reduza a área de prospecção. Uma busca sem norte é
uma maneira ineficaz de encontrar novas idéias. É preciso
certos critérios para estreitar o leque de possibilidades e jul-
gar se uma tecnologia ou mercado específicos constituem
boas oportunidades. A meta não é buscar de modo exaus-
tivo, mas investigar certas áreas promissoras. Empresas in-
teligentes identificam setores que possam ser interessantes
— primeiro, com triagens na base do apelo de mercados e
tecnologias, depois com a combinação das descobertas com
a opinião de executivos sobre tendências promissoras do
setor. A GE avalia novas idéias de negócios com um olho
na ampliação do escopo das operações: todo negócio novo
deve lançar o grupo em novo território — uma linha de ne-

cussão e rumem para a casa do consumidor — para ver co-
mo se cozinha, como é feita a limpeza — antes de lançar
novos produtos. Em 2000, o típico profissional de marke-
ting da P&G passava menos de quatro horas por mês com
consumidores; em 2004, o total triplicara. A Intuit, que fa-
brica software para declaração de imposto de renda, usa
um processo batizado de "Follow Me Home": despacha
o pessoal para investigar como o usuário cuida da contabi-
lidade e prepara a declaração na casa e no trabalho, e com
isso descobre pontos nevrálgicos capazes de abrir oportuni-
dades. De tempos em tempos, a Starbucks sai com equipes
de concepção de produtos em viagens de "inspiração" para
conhecer o consumidor em seu próprio hábitat. No come-
ço de 2006, por exemplo, uma equipe dessas visitou vários
cafés da Starbucks e outros restaurantes em Paris, Londres,
Düsseldorf — para ter uma noção mais íntima da cultura,
do comportamento, das tendências locais. A Nokia usou a
mesma tática na China, na índia e no Nepal para entender

gócios, um país ou uma região, uma base de clientes — e
ter, ainda, potencial para gerar no mínimo US$ 100 milhões
em receita adicional no prazo de três anos.

As empresas mais eficazes combinam brainstorming, em
geral em cada divisão, com critérios gerais para reduzir
a lista de idéias. No começo da década de 2000 a fabrican-
te alemã de artigos de consumo e produtos comerciais
Henkel perguntou ao pessoal que necessidades do públi-
co consumidor tinham vindo à tona durante o uso de seus
produtos de limpeza e lavanderia e se isso trazia idéias para
novos negócios. Em 48 horas a gerência recebia mais de mil
propostas por e-mail. Uma "equipe de invenção" de dez pes-
soas classificou cada idéia à luz de uma escala de zero a dez
com base em avaliações do porte do mercado, da existên-
cia do know-how tecnológico necessário na empresa, no
ajuste da proposta à marca e na viabilidade de lançamento
dali a um ano. Em um fim de semana a equipe enxugou a
lista para apenas 50 idéias de alto potencial.

Observe de perto pequenas amostras. Em cenários am-
bíguos, o maior aprendizado vem da interação com um pe-
queno número de clientes, não da sondagem de um vasto
número de usuários potenciais. Esses últimos, embora esta-
tisticamente fortes, raramente rendem o insight formativo
que se obtém com a abordagem etnográfica. É por aí que a
P&G tem enveredado sob o comando de A.G. Lafley, que
faz questão que seus gerentes esqueçam grupos de dis-

como o indivíduo de baixa renda usa o celular. Com base
na pesquisa, criou um menu de ícones — com imagens em
vez de letras e algarismos — para que a população semi-
analfabeta pudesse usar o aparelho.

Use protótipos para testar modelos de negócios. Sem
uma base tangível para discussão, a maioria das pessoas
acha difícil avaliar novas idéias. Um protótipo tem imenso
valor — dá vida a produtos nascentes e permite a resposta
embasada de potenciais usuários. O protótipo deve ser de-
talhado o bastante para que o usuário avalie forma, conteú-
do e apelo. Deve, ainda, vir acompanhado de fóruns para
orientação do consumidor, discussões e avaliações. O protó-
tipo é particularmente útil para o teste de premissas sobre
necessidades do consumidor. A UPS fez um teste com a en-
trega de artigos de supermercado, em parte para conferir se
poderia acoplar o serviço à entrega em domicílio de artigos
como aparelhos eletrônicos. Uma vez que os testes mostra-
ram que até usuários fiéis pediam mantimentos apenas
uma vez a cada dez ou 14 dias — freqüência que não justifi-
cava uma infra-estrutura maior para a entrega em domicí-
lio —, a UPS rapidamente descartou a idéia.

Use critérios náo-financeiros para monitorar o progresso.
A formulação de estratégias por tentativa e erro não deve
ser totalmente aleatória — se for, não será muito mais do
que chute. Metas concretas são essenciais. Em cenários am-
bíguos, porém, isso significa inserir metas intermediárias no
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projeto, como a obrigação de "conduzir
cinco testes com clientes nos dois setores
em questão nos próximos três meses". Às
vezes, a empresa pode avaliar o progres-
so de um novo negócio com indicadores
como a publicidade ou a adoção de espe-
cificações do produto por padrões do
setor. As metas devem ser mensuráveis:
"Teremos três menções positivas em pu-
blicações do setor e três comentários fa-
voráveis de analistas do setor nos próxi-
mos dois meses".

Suspenda o julgamento, mas não por
prazo indefinido. Quando a empresa for-
mula estratégias por tentativa e erro,
o maior risco é que o processo se esten-
da por mais tempo do que deveria. Na
criação de novos negócios errar é comum
e a empresa deve deixar claro quando —
e como — vai decidir abortar o projeto.
Equipes e gerentes envolvidos na inicia-
tiva devem estar de acordo sobre parâme-
tros que serão aplicados ao projeto, sobre
o tempo que este terá para se provar e
sobre quem irá ordenar a interrupção.
Há muitos critérios para balizar a decisão
— tempo transcorrido, cifra investida, rit-
mo do progresso tecnológico, entusiasmo
de clientes, pedidos confirmados, desem-
penho financeiro, sucesso de concorren-
tes e por aí vai —, mas um fator crucial é
a disposição de altos gerentes de tomar
decisões definitivas na hora exigida. Um
dos grandes motivos do insucesso do pro-
grama de empreendedorismo corporati-
vo da Kodak na década de 1990 foi a re-
cusa, por altos gerentes, de encerrar várias empreitadas de
fraco desempenho, como um negócio de serviços de foto-
cópias, outro ligado a disquetes, outro de biociência e far-
mácia. O desperdício e a destruição de recursos acabaram
com a credibilidade do programa.

Misture o velho e o novo. Uma empresa já atuante só terá
vantagem na criação de novos negócios se souber explorar
seus pontos fortes. Caso contrário, não estará em melhor
posição do que uma estreante que parte do zero. Uma no-
vidade, por si só, raramente é fonte de vantagem competi-
tiva. Ao mesmo tempo, se explorar apenas a fortaleza da
empresa-mãe para tomar decisões operacionais, um braço
novo acabará movido por valores como eficiência e possibi-
lidade de reutilização — e por gente, processos e sistemas
funcionais, rnas inadequados. Como evitar cada extremo des-
ses, ambos nocivos?

Na maioria dos casos, a melhor combinação do novo e
do velho é uma mescla de experiência e invenção. Vender
para a clientela atual, montar a equipe com pessoal expe-

riente, recorrer a canais de distribuição bem estabelecidos
e adotar processos de eficácia comprovada são coisas que
aumentam as chances de a empresa criar um negócio ren-
tável e sustentável. Só que a diferenciação requer idéias
novas e abordagens inovadoras às operações. Para ter o
melhor dos dois mundos, a empresa deve fazer o seguinte:

Entregar novos projetos a "velhos rebeldes". É comum a
empresa colocar gente jovem, destemida e independente à
frente de empreitadas de risco. Em geral, são executivos es-
treando na empresa, ou sem experiência no setor. Reza a
tese que um indivíduo desses é menos aferrado ao modus
opemndi da empresa. Infelizmente é menor, também, a
probabilidade de que saiba que recursos a empresa tem
a oferecer ou que disponha da credibilidade para obtê-los.
Uma estratégia melhor, comum na GE e na 3M, é instalar
no comando de novos negócios "velhos rebeldes" — ge-
rentes que já se destacaram no comando de grandes ne-
gócios, mas são conhecidos, pela disposição a desafiar con-
venções. Na descrição de um observador, um executivo
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desses é "um sessentão com colar de contas e rabo de cava-
lo — iconoclasta, mas um sujeito da Xerox da cabeça aos
pés, com credibilidade para fazer decolar o novo negócio".

Às vezes, a cúpula gestora precisa pinçar executivos de
uma lista de indivíduos de alto potencial. Em outras, pre-
cisa examinar avaliações anuais de desempenho para iden-
tificar gerentes com nota elevada em capacidade de em-
preender, de inovar, de assumir riscos. Em 1999, quando
lançou a linha de roupa feminina Freeport Studio, a L.L.
Bean montou a equipe da nova divisão com base, em parte,
nas respostas dos candidatos à questão: "Como você se sen-
tiu ao assumir um risco?".

Mudar a cabeça de veteranos. Se a empresa não vender
muito bem a idéia, o pessoal raramente vai apoiar um novo
negócio. Uma empresa inteligente instala diretores de di-
visão e chefes de equipe no comitê supervisor de projetos
promissores. Sua aposta é que a familiaridade fará o pes-
soal entender a idéia, e tal entendimento trará a aceitação.
Outra maneira de cultivar uma noção comum é pedir a exe-
cutivos que visualizem o futuro por meio de exercícios
como o planejamento de cenários. Por vários anos, Bill
Gates escapava com a alta equipe durante toda uma sema-
na para discutir tendências apontadas por tecnologias
emergentes e ameaças competitivas. Para martelar a men-
sagem, a empresa às vezes precisa alterar incentivos e crité-
rios de promoção, sobretudo quando os valores atuais estão
muito enraizados na organização.

Cultivar certos recursos, mas adquirir outros. Líderes de
novos negócios muitas vezes acham que é preciso desen-
volver do zero toda e qualquer capacitação necessária.
Nem sempre isso é o melhor. É possível adquirir parte
desse know-how. A decisão vai depender da disponibilida-
de do recurso no mercado, do tempo necessário para cul-
tivá-lo internamente e da facilidade com que um recurso
externo pode ser integrado à organização. A UPS optou
pela aquisição quando precisou de know-how específico —
como ocorreu em 2000 com a compra da empresa cana-
dense de logística Livingston, especializada nos sistemas
e na documentação para entrega de produtos na área de
saúde, e de sua afiliada americana, a Livingston Healthcare
Services. A UPS também optou por comprar empresas que
possuíam relações que ela, UPS, levaria anos para cultivar
— daí a aquisição, em 2004, da Menlo, empresa de agen-
ciamento de transportes há duas décadas em contato tan-
to com clientes quanto com representantes de serviços de
transporte multimodal. Já o desenvolvimento interno foi a
abordagem eleita para recursos críticos, de ligação direta
com o cliente — como sistemas de monitoramento e re-
messa —, sobretudo quando abrangiam várias partes da
empresa, envolviam sistemas informatizados antigos e tra-
ziam desafios de integração.

Dividir a responsabilidade por decisões operacionais. Um
novo negócio quer ter total controle sobre seu destino.
Só que é fácil perder a perspectiva. Em Stmtegy Is Destiny,
Robert Burgelman, da Stanford, cita a seguinte declaração

do diretor de uma nova empreitada na Intel: "Criamos uma
cultura bastante empreendedora, que se orgulha de ser di-
ferente do resto da Intel. Em parte, era justificado. Temos
um modelo de negócios distinto (...). Contudo, ao analisar
bem a coisa, constatamos que estávamos louvando a dife-
rença pela diferença em si".

Quando a empresa faz com que braços tradicionais e
negócios novos dividam a responsabilidade por decisões
críticas, estes últimos passam a aceitar melhor práticas es-
tabelecidas e aproveitam melhor as vantagens existentes.
Durante anos a Expo Design Center manteve uma opera-
ção independente da matriz Home Depot — embora am-
bas vendessem produtos correlates e pudessem obter
sinergias em merchandising e compras. Compradoras das
duas se reuniram para buscar maior eficiência quando
Robert Nardelli virou presidente; hoje, estão no mesmo
andar de um edifício, uma ao lado da outra, e tomam jun-
tas decisões sobre compras comuns a ambas — o que trou-
xe maior economia com o total de 25 fornecedores que as
duas partilham.

Busque integração com autonomia. Um novo negócio
precisa da ajuda da empresa-mãe na luta para adquirir uma
identidade independente. Em geral, esse auxílio significa pro-
teção, patrocínio e outras formas de apoio dos mais gradua-
dos executivos da empresa. Em termos organizacionais, a em-
presa estabelece uma linha direta entre o novo negócio e
um dirigente respeitado — que fica responsável por supervi-
sionar o negócio, alocar recursos, dar conselhos estratégicos
e garantir que seus gestores não fiquem de mãos atadas de-
vido às normas da empresa como um todo. Esse líder trata
o novo negócio como exceção — livre de controles típicos,
de padrões de desempenho e de processos de avaliação apli-
cados a operações maduras.

Essa abordagem funciona bem até que é preciso entre-
gar o novo negócio — que a essa altura já superou a capa-
cidade do líder de administrá-lo em regime de exceção —
a uma divisão existente. É aqui que aparece a resistência
e surgem brigas. Certos conflitos são previsíveis — divi-
sões tradicionais podem exibir uma rejeição automática a
algo que vem de fora. Mas há questões legítimas a enfren-
tar. Um novo negócio raramente é projetado de modo a
garantir uma transição confortável para a organização
estabelecida e gerentes de divisão que herdam um negó-
cio desses não foram treinados para receber com sucesso
esse bastão. Com justa razão, temem que o negócio nas-
cente naufrague e que a cúpula gestora atribua a respon-
sabilidade a eles.

Independência demais causa um problema correlato:
falta de aprendizagem organizacional. Às vezes, um novo
negócio produz inovações estratégicas e operacionais que,
se vingassem, deveriam ser assimiladas por outras áreas da
empresa. É por isso que um negócio desses precisa de consi-
derável independência e proteção em seus primórdios. Já se
for isolado demais do restante da empresa ou considerado
uma ameaça à ordem vigente, a nova idéia por trás dele ja-
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Vença o desafio do empreendedorismo corporativo

mais fincará raízes na organização. A GM criou a Saturn
em 1990 com a idéia que fosse uma "fabricante de veículos
distinta", com publicidade, práticas de trabalho, processos
operacionais e estratégias de vendas inovadores, que servis-
sem de exemplo para o resto do grupo. Em 2004, porém, a
Saturn era reintregada, vinculada estreitamente a fábricas,
programas de marketing e contratos de trabalho do restan-
te da GM — em parte porque outros braços da montadora
não queriam ser "saturnizados".

É por isso que, a nosso ver, a integração é mais exitosa
quando deslanchada logo no início de um novo negócio.
Para o gerente, é mais fácil herdar uma organização que
ajudou a moldar ainda em seus primórdios. O desafio é
atingir o equilíbrio certo entre identidade e integração e

promover a transição na hora certa. Com integração de-
mais logo no início ou uma transferência prematura, o
novo negócio jamais irá se diferenciar. Com independên-
cia demais no início ou o domínio na corporação, divisões
estabelecidas resistirão à integração do novo negócio. Para
atingir um ponto de equilíbrio a empresa precisa seguir um
punhado de princípios bastante simples.

Indicar patrocinadores corporativos e operacionais. Um
patrocinador corporativo, que pode ser um executivo da
área administrativa, dá credibilidade e cacife a um projeto.
Já o operacional, que vem de uma divisão, departamento
ou grupo específicos, traz tarimba organizacional e promo-
ve a aceitação. Juntos, tendem a garantir a combinação
certa de liberdade e disciplina ao novo negócio e a equili-

brar identidade e integração. Em 2006, a ame-
ricana Staples, do ramo de material de escritó-
rio, lançou dez protótipos de lojas para a zona
rural. Cada loja respondia diretamente ao ge-
rente local do distrito e ao vice-presidente de
mercados estratégicos da empresa, o responsá-
vel pela iniciativa. Esse duplo patrocínio ajuda
o projeto a superar o problema do longo, e in-
certo, período de gestação. Poucos funcionários
se envolverão em um novo negócio se julgarem
que os recursos vão evaporar quando o projeto
ganhar independência ou se sentirem que altos
executivos ora se entusiasmam com a idéia, ora
não. Com o duplo patrocínio a empresa indica
que o negócio novo é um compromisso de
longo prazo e que sua transição para a maturi-
dade já foi planejada.

Estabelecer critérios para a transição. Se a
empresa não definir de antemão os critérios
para o fim da supervisão pela matriz e o iní-
cio da gestão por uma divisão, essa transição
será muito lenta. A maioria dos novos negócios
prefere permanecer sob a tutela protetora da
matriz — onde recebe tratamento privilegiado
e tem status especial, onde os controles costu-
mam ser mais frouxos e é mais fácil obter re-
cursos. Os critérios para a transferência podem
ser quantitativos (receita ou porte, número de
clientes, participação no mercado) ou quali-
tativos (clareza de estratégia, estabilidade e
experiência da equipe gestora, superioridade
competitiva), mas todos na empresa devem co-
nhecê-los e aceitá-los de antemão.

Adotar um formato organizacional híbrido. É
preciso também equilibrar identidade e inte-
gração com o uso de estruturas organizacionais
inovadoras. Em geral, uma estrutura dessas traz
uma combinação criativa de relações diretas
e indiretas de subordinação — que mesclam
autoridade formal com supervisão informal.
Conselhos e comitês de supervisão são particu-
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larmente úteis. Para respaldar a transição de produtos
químicos comoditizados para especializados, a Ashland
Chemical criou um comitê, o Strategic Expansion Project
Board, formado pelo presidente e por todos os vice-pre-
sidentes do grupo. Seu papel foi identificar e financiar pro-
jetos com potencial comercial considerável, mas que extra-
polavam fronteiras tradicionais das divisões. A composição
do comitê garantiu que representantes de diversos braços
operacionais, divisões e departamentos administrativos
se reunissem, trocassem opiniões e aparassem arestas.
Quando um projeto se tornava operacional, passava para
o Commercial Development Group, cujo cabeça respondia
diretamente ao presidente.

O equilíbrio da IBM

Uma empresa que aplicou esses princípios foi a IBM. Tudo
começou em 12 de setembro de 1999, quando o então presi-
dente Lou Gerstner descobriu que gerentes de divisão ha-
viam matado um projeto promissor voltado ao crescimento
explosivo da informática nos campos de biotecnologia e ciên-
cias da vida. Gerstner mandou um comunicado cortante à
equipe sênior — queria saber por que a IBM vivia perdendo
o bonde de novos setores. Rapidamente foi criada uma for-
ça-tarefa para reunir informações — em entrevistas com en-
volvidos em vários projetos claudicantes ou fracassados na
empresa, no exame da literatura acadêmica sobre inovação
e criação de negócios, na comparação de iniciativas de de-
senvolvimento de novos negócios da IBM com as da Cisco,
Intel, Microsoft e outras empresas de grande porte, e ainda
com projetos de investidores de risco e empreendedores.

A equipe concluiu que a dificuldade da IBM em criar
novos negócios tinha seis grandes raízes: um sistema de
gestão que premiava a execução e resultados de curto
prazo em detrimento da criação estratégica de negócios; a
preocupação com mercados e produtos existentes da IBM;
um modelo de negócios que enfatizava o lucro sustentado
e a melhora do lucro por ação, em vez de medidas para pro-
mover uma relação preço-lucro melhor; uma abordagem fi-
nanceira, movida a dados, à coleta e ao emprego de insights
do mercado, algo errado para mercados embrionários; fal-
ta de processos adequados para seleção, desenvolvimento,
financiamento e encerramento de novos negócios; e falta
de capacitação empreendedora. Ou seja, a equipe descobriu
que a IBM, assim como muitas outras, sofria do problema
das duas culturas descrito mais atrás.

Para superar esses obstáculos, a força-tarefa sugeriu que
altos executivos da IBM dedicassem mais tempo e atenção
ao cultivo de negócios nascentes; que a empresa identificas-
se e apoiasse oportunidades promissoras; e que todo grupo
ou divisão da empresa criasse uma cesta própria de novos
negócios. Acima de tudo, os executivos sugeriram que a
IBM criasse um sistema de gestão distinto, o Emerging
Business Opportunity (EBO), para complementar os siste-
mas existentes.1

Passados meses, Gerstner seguia preocupado com o
grau de aceitação, pela organização, das recomendações da
força-tarefa, com a capacidade dos processos vigentes da
IBM de detectar problemas à medida que um novo negó-
cio crescia, com a possibilidade de que gerentes de divisão
manipulassem o sistema. Como lembrou um alto executi-
vo, isso tudo levou Gerstner a observar, em uma das reu-
niões da equipe dedicadas ao tema: "Alguém aqui nessa
mesa precisa conduzir o avanço dessas iniciativas, alguém
que conheça a cultura bem o bastante para sacudir o siste-
ma. E não pode ser qualquer um. Tem de ser alguém com
poder de verdade". No dia 24 de julho de 2000, Gerstner
anunciou que estava promovendo John Thompson, diretor
do grupo de software, a vice-presidente do conselho e líder
da iniciativa de novos negócios. Com 34 anos de casa,
Thompson havia chefiado vários braços de produtos e di-
versas iniciativas multissetoriais, como as de computa-
ção ubíqua e programas de ciências da vida. O impacto
foi imediato. É como disse um membro da força-tarefa:
"Quando Gerstner promoveu Thompson, o executivo seto-
rial mais respeitado, a vice do conselho, o programa ga-
nhou enorme credibilidade. Ficou patente que Gerstner
estava falando sério".

Thompson agiu imediatamente em várias frentes. A
princípio, contou, o executivo via seu papel como o de
um missionário que promovia o compromisso da empresa
com negócios nascentes, "pregando a história e, aqui e ali,
punindo alguém para dar o exemplo". Ao mesmo tempo,
consolidou a responsabilidade e buscou o apoio dos gru-
pos de estratégia corporativa e tecnologia. Uma de suas
condições para aceitar o posto foi possuir uma verba ex-
clusivamente para respaldar EBOs — para isso, a IBM reser-
vou US$ 100 milhões. Mais importante, Thompson co-
meçou a montar processos de desenvolvimento, supervisão
e avaliação que formariam o cerne do sistema de gestão de
oportunidades de negócios emergentes da IBM. No proces-
so, Thompson e seu sucessor, Bruce Harreld, promoveram
com maestria uma série de atos de equilibrismo.

Liderança. Já que muitas EBOs corriam o risco de desa-
parecer entre as brechas de negócios estabelecidos, o suces-
so dependia da capacidade de seus dirigentes de navegar
a complexa organização matricial da IBM para obter coope-
ração e apoio. O líder típico de uma EBO tinha apenas
quatro ou cinco subordinados diretos e dependia muito da
ajuda de indivíduos de outras partes da empresa — logo,
tinha de achar maneiras de administrar a atividade de de-
zenas, às vezes até centenas, de profissionais da IBM em
distintos países e divisões. Thompson decidiu, portanto, es-
colher dirigentes com experiência e habilidade para operar
nesse sistema. Teriam de ser, ainda, indivíduos empreende-
dores, criativos, com talento para erguer negócios.

Naturalmente, muitos gerentes experientes encararam
com reticência a idéia de liderar uma EBO. Para muitos, era
um passo atrás. Um deles disse que era como "ser convida-
do a jogar em um time de segunda divisão depois de uma
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