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O tema empreendedorismo está em alta no Brasil. É crescente o número de palestras, cursos, 
artigos e revistas especializadas sobre o assunto. Pesquisas internacionais apontam o brasileiro 
como um dos povos mais empreendedores do mundo. Muito deste empreendedorismo se dá 
por necessidade, mas também por oportunidade, por meio de inovações ou da identificação de 
necessidades não atendidas, que se transformam em novos produtos ou serviços.  
 
Muitos empreendedores saíram de empresas de grande porte, por não encontrarem um 
ambiente favorável para o desenvolvimento e implantação de suas idéias. Estes profissionais 
enfrentam a tudo e a todos: juros estratosféricos, tributos alucinantes, crédito em extinção, 
burocracia jurássica, clientes exigentes, inadimplentes, fornecedores que não entregam, 
roubos, fiscais de toda espécie, enfim uma fauna voraz disposta a destruí-los.  
 
A questão é: por que não aproveitar este espírito empreendedor e criatividade no ambiente 
relativamente mais "protegido" das empresas de grande porte? Por que não reter estes 
empreendedores, permitindo que eles se realizem profissionalmente e alavanquem suas 
iniciativas em benefício das empresas, tendo assim o melhor dos dois mundos?  
 
Em primeiro lugar, precisamos definir o que é empreendedor, pois o termo se popularizou, e 
passou a designar indistintamente camelôs, empresários, herdeiros, oportunistas e, 
ocasionalmente, os que realmente empreendem. Empreendedores são pessoas cheias de 
motivação, com boa dose de auto-estima, que se relacionam bem, têm boa capacidade de 
comunicação, espírito crítico, e pensam de maneira diferente do convencional. Têm idéias 
inovadoras e identificam oportunidades, muitas vezes simplesmente questionando o porquê 
algo é feito assim e não assado. Mas a característica mais marcante do empreendedor é a sua 
capacidade de transformar idéias em realidade.  
 
Voltando à nossa pergunta, acreditamos que a capacidade de empreender do brasileiro, se for 
canalizada adequadamente, pode se tornar uma vantagem competitiva para as empresas aqui 
instaladas. Quem sabe até um contraponto ao famoso "custo Brasil". Algumas corporações já 
perceberam isto e estão buscando ativamente criar ambientes empreendedores. Mas ainda são 
minoria.  
 
Um dos problemas é que muitas das empresas de grande porte no Brasil são subsidiárias ou 
filiais de empresas estrangeiras, e seguem seus padrões e modelos, com pouca liberdade. 
Geralmente as matrizes destas empresas se originaram e se desenvolveram em países mais 
estáveis, com ambiente pouco favorável à promoção da criação e do empreendedorismo. Há 
exceções e algumas delas são exaustivamente citadas nas salas de aulas de cursos de 
graduação e pós-graduação, no Brasil e no exterior.  
 
Empreendedorismo corporativo passa por organizações horizontais, com hierarquias reduzidas. 
Passa ainda por tolerância a erros, liberdade de condução de iniciativas pessoais, acesso pleno 
à informação e equipes multifuncionais. Inclui equipes auto-geridas, liderança situacional, 
remuneração variável, disseminação da estratégia, treinamento e premiação aos inovadores. 
Enfim, uma cultura que permita que as idéias inovadoras sejam efetivamente implementadas 
nas empresas, gerando vantagem competitiva e lucro.  
 
Gary Hamel e C. K. Prahalad, em seu famoso livro Competindo pelo Futuro, afirmam que o 
futuro pertence às empresas que procurarem desafiar as tendências e preconceitos do 
"establishment", reinventando espaços competitivos existentes (mercados) ou criando novos, 



em vez de apenas reagir a eles. Ou seja, na visão deles, a sobrevivência das empresas está 
intimamente relacionada com sua capacidade de inovar e empreender.  
 
Não é fácil criar ambientes empreendedores, nem tampouco isto se dá a curto prazo, mas 
temos algo que muitos outros países não têm: a matéria-prima: um povo empreendedor e 
criativo. A boa notícia é que o mundo está cada dia mais instável, cada vez mais com cara de 
Brasil. As empresas estão sendo forçadas a mudar estruturas lentas e burocráticas pela 
agilidade e empreendedorismo. Neste aspecto, o Brasil sai na frente, por conta das lições que 
aprendemos com as constantes oscilações do mercado. E quem sabe um dia exportaremos 
modelos organizacionais empreendedores aos países de primeiro mundo.  
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