
Fazer com que os funcionários se
comportem como empreendedores. Esse é o
desafio do empreendedorismo corporativo

Em virtude de um ambiente cada vez
mais competitivo, as organizações
buscam maneiras de melhorar os seus
processos e de criar novos produtos
e serviços. Algumas adotam práticas
que alavancam negócios, por meio
da implantação de uma filosofia que,
aos poucos, ganha espaço e serve,
inclusive, de base para estudos e
cursos. Dessa forma, aproveitar idéias

e atitudes de todas as equipes
tornou-se indispensável

para a manutenção da
competitividade, o que
significa dizer que é
necessário mobilizar
o cérebro de todos os
funcionários. A prática

é conhecida como

"empreendedorismo corporativo"
ou "intra-empreendedorismo
(intrapreneuring)". A afirmação é de
Cláudio Bauer e Zacarias Sebastião
da Silva, integrantes do Grupo de
Excelência "Empreendedorismo e
Inovação", do CRA-SP.

Introduzido pelo consultor
canadense Gifford Pinchot, o
termo intra-empreendedorismo
designa os executivos que assumem
o papel de agentes de mudanças.
Pode ser empregado, por exemplo,
na implementação de melhorias,
produtos ou serviços agregados,
na busca de novos produtos ou



OS 10 MANDAMENTOS DO INTRA-EMPREENDEDOR
DE ACORDO COM GlFFORD PlNCHOT, ESSES PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS POR QUEM BUSCA O INTRA-EMPREENDE-

DOR1SMO:

1) FORME SUA EQUIPE. INTRA-EMPREENDEDORISMO NÃO É UMA ATIVIDADE SOLITÁRIA
2) COMPARTILHE o MAIS AMPLAMENTE POSSÍVEL AS RECOMPENSAS
3) SOLICITE ACONSELHAMENTO ANTES DE PEDIR RECURSOS
4) É MELHOR PROMETER POUCO E REALIZAR EM EXCESSO
5) FAÇA O TRABALHO NECESSÁRIO PARA ATINGIR O SEU SONHO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA DESCRIÇÃO E CARGO
6) LEMBRE-SE DE QUE É MAIS FÁCIL PEDIR PERDÃO DO QUE PEDIR PERMISSÃO
7) TENHA SEMPRE EM MENTE os INTERESSES DE SUA EMPRESA E DOS CLIENTES, ESPECIALMENTE QUANDO VOCÊ TIVER

QUE QUEBRAR ALGUMA REGRA OU EVITAR A BUROCRACIA
8) VÁ PARA O TRABALHO A CADA DIA DISPOSTO A SER DEMITIDO
9) SEJA LEAL ÀS SUAS METAS, MAS REALISTA QUANTO ÀS MANEIRAS DE ATINGI-LAS
10) HONRE E EDUQUE SEUS PATROCINADORES

serviços, resolução de problemas e
na exploração de novas perspectivas
mercadológicas.

Para Gifford ter boas idéias não é
o ponto mais difícil no processo
de inovação. O verdadeiro desafio
é transformar idéias em realidades
rentáveis, tarefa que exige que
empregados se comportem como
empreendedores. Dessa forma,
enfatiza que uma organização
empreendedora é aquela que se
estrutura em torno de equipes que
funcionam como pequenas empresas
agrupadas, atuando em rede.

Afirma, também, que tão importante
quanto ter uma boa idéia é encontrar
alguém que aposte nela "pra" valer.
Esse alguém é chamado por Gifford
de patrocinador. Mais do que
defender a idéia, o patrocinador
garante que a empresa receberá
os recursos necessários, ajuda a
aparar eventuais arestas e protege o
empreendedor do jogo político da
organização.

De acordo com Marcos Hashimoto,
coordenador do Centro de
Empreendedorismo do Ibmec - São
Paulo e autor do livro "Espírito
Empreendedor nas Organizações"
(Editora Saraiva), algumas empresas
se intitulam empreendedoras ao

colocar, simplesmente, em prática
programas internos de sugestão
de funcionários (a famosa caixa de
sugestões). No entanto, o intra-
empreendedorismo é mais do que
isso. Requer uma mudança radical
na cultura interna, que permita
o surgimento de novos modelos
de negócios e agilidade para a
implantação dos projetos.

Modelo
Em função da ampliação das
discussões sobre o tema, foi
criado, por meio de uma parceria
entre a consultoria americana
Pinchot & Co, revista "Exame"
e o Instituto Brasileiro de Intra-
empreendedorismo (Ibie), em 2005,
o ranking "Empreendedorismo
Corporativo do Brasil". Através
desse levantamento, nota-se que
não existe um modelo padrão a ser
seguido pelas organizações. "Cada
empresa cria o seu próprio modelo,
adequando-o ao seu negócio com o
objetivo de se tornar competitiva e
gerar valor", afirmam Bauer e Silva.

Na maior parte dos modelos,
algumas características são
fundamentais para se obter sucesso
nos projetos. Entre elas: 1) Estímulo
ao empreendedorismo; 2) Delegação,
autonomia, empowerment (abor-
dagem de projeto de trabalho que

objetiva a delegação de poder de
decisão, autonomia e participação
dos funcionários na administração
das empresas); 3)Donos do negócio;
4) Tolerância ao erro; 5) Inovação e
qualidade; 6) Comunicação formal
e informal; 7) Motivação, energia/
sonhos e desafios; 8) Importância de
um modelo; 9) Desenvolvimento de
pessoas; e 10) Remuneração variável.

De acordo com o ranking do ano
passado, o aumento de salário
ou promoção de cargos não são
os fatores que mais estimulam a
inovação, e sim a satisfação pessoal.
Ela tem 34% das citações, seguidas
da contribuição para a imagem e
o crescimento da empresa (22%),
possibilidade de facilitar o próprio
trabalho (17%), reconhecimento
moral dos chefes e colegas (12%),
aumento salarial (9%) e promoção de
cargo (6%).

Dentre os fatores que mais
atrapalham as iniciativas dos
funcionários nas organizações, a
falta de políticas de recompensas
e reconhecimento aparece em
primeiro lugar (25%), seguidas da
falta de comprometimento das
pessoas (22%), falta de incentivo de
chefes e colegas (21%), despreparo e
desinteresse dos funcionários (16%)
e escassez de recursos (16%).
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Características
Algumas empresas colocadas no
ranking merecem destaque em
função das práticas adotadas.
É o caso da Masa, fabricante
de componentes plásticos para
eletrodomésticos sediada em
Manaus (AM), considera pela
"Exame", pelo segundo ano
consecutivo, como a melhor
empresa para trabalhar. Eis algumas
de suas características:
• Desburocratização - A
implantação de novas idéias
não precisa da aprovação de um
comitê, bastando sugerir ao chefe.
Insucessos não são encarados como
falhas;
• Liderança - Ulisses Tapajós Neto
assumiu a presidência em 1992,
quando a empresa estava à beira da
falência. Na época, já era referência
importante para os funcionários;
• Transparência - O presidente se

reúne com todos os funcionários
a cada dois meses. Os principais
dados financeiros são divulgados
nos murais da fábrica;
• Plano de carreira - Sempre que há
uma vaga em aberto, a preferência
é dada a quem já trabalha na
empresa. Em 2005, 83% dos
funcionários foram promovidos;
• Educação - Desde os anos 90, a
empresa incentiva os funcionários
a completar os estudos. Na época,
15% deles já tinham o ensino médio
completo. Hoje, são 100%.

Bauer e Silva esclarecem que,
embora não exista um modelo
padrão a ser seguido e considerando
informações de várias literaturas,
pode-se descrever um processo
sistêmico de formação de
empreendedores nas empresas, o
qual deve contemplar os seguintes
passos:

• Deve existir clara intenção da alta
administração em aumentar a sua
capacidade empreendedora;
• Devem ser revistos os processos
de delegação e atribuição de
responsabilidades;
• Gestores que tenham a capacidade
de assumir riscos e mais delegação
devem ser identificados, pois
conduzirão o processo;
• A organização deve ser
reestruturada em pequenas
unidades de negócio,
dimensionadas a partir da definição
de mercados e clientes;
• Os atuais líderes de negócio
(presidentes e diretores) devem se
comportar como treinadores dos
futuros empreendedores internos;
• Um sistema de acompanhamento,
suporte e um processo
específico de recompensas devem
ser concebidos para sustentação
do modelo.

Text Box
Fonte: Administrador Profissional,ano 30, n. 258, p. 20-22,dez. 2007.




