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A necessidade do 
empreendedorismo 
corporativo

empreendedorismo corporativo? 
As lições destas organizações 
e de suas congêneres menores, 
particularmente brasileiras, podem 
também ajudar outras empresas 
a se tornarem empreendedoras e 
inovadoras? 

Para responder essas perguntas, 
Mello recorre a Gifford Pinchot, 
criador do termo Intrapreneuring, 
no início da década de 80 nos 

Estados Unidos, para 
designar os profissionais que 
agem como verdadeiros 
empreendedores, assumem 
riscos, persistem na defesa 
de seus projetos e criam 

fórmulas alternativas 
para a solução de desafios. 

“São pessoas que cultivam 
sonhos, brigam por eles e 

têm a capacidade de fazer as 
coisas acontecerem”, destaca, ao 

lembrar que foi dessa maneira que 
surgiram o Post it (bloquinhos de 
papel), da 3M, e o PC (computador 
pessoal), da IBM.

Segundo Mello, os empreendedores 
corporativos são indispensáveis, 
principalmente em organizações 
que tendem a se tornar complexas. 
“Uma diretoria não pode estar a 
par de tudo e é preciso delegar 
poderes. A grande questão é que 
limites impor ao instaurar maior 
liberdade de ação para esses 

A burocracia nas empresas 
desmotiva e sufoca os profissionais 
talentosos e inovadores, deixando-
as despreparadas para enfrentar os 
momentos de crises. A organização 
competitiva é aquela cujos gerentes 
dão espaço à criatividade de suas 
equipes e incentivam o surgimento 
de empreendedores corporativos 
como agentes de inovação. Alguns  
estudiosos de Administração 
alegam que as empresas de pequeno 
e médio portes podem ser mais 
empreendedoras que as grandes, 

Esse tipo de gestão é indispensável, principalmente em 
organizações que tendem a se tornar complexas
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mesmo considerando que o tema 
não é exclusividade dela. A verdade 
é que todas, de uma forma ou de 
outra, adotam o empreendedorismo 
corporativo, ainda que não estejam 
conscientes  disso. A análise é 
do administrador Álvaro Mello, 
co-coordenador do Grupo de 
Excelência em Empreendedorismo e 
Inovação, do CRA-SP.

Mas será que esse modelo de gestão 
é realmente verdadeiro? As empresas  
têm realmente se preocupado em 
incentivar o lado empreendedor 
e, conseqüentemente, inovador de 
seus executivos? Como fazem isto, 

ou como estimulam e 
implantam o 
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O empreendedor corporativo é um sonhador guiado pela visão e  orientado para ação. Estabelece 
objetivos, pensa no futuro e vê onde quer chegar. Tem sua própria concepção do que é bom e do que é mau, 

do que é certo e do que é errado. Baseado nos resultados que obtém, consegue assimilar as reações do 
mercado, ajustando-se a ele. Sabe, também, vender idéias, aceitar riscos moderados e não é totalmente 

intuitivo ou analítico.

Em princípio, todo profissional pode ser um empreendedor. No entanto, algumas características são 
essenciais para que consiga levar um projeto adiante, tais como:

• ser capaz de sonhar;
• não seguir somente as rotinas de trabalho, mas acreditar nas novas idéias;

• saber verificar o que é preciso fazer para que o sonho vire realidade;
• “apreciar” os canais informais. O burocrata só se volta aos canais formais;

•  saber definir objetivos de longo prazo e os passos para alcançá-los;
• não “jogar” sozinho. O empreendedor sempre trabalha em equipe;

• preocupar-se com a empresa de modo global, e não somente com seu trabalho.

Esse novo padrão  de comportamento organizacional já é realidade em algumas empresas, principalmente 
nas que entenderam que a era industrial está cedendo espaço para a da informação. “Esse tipo de 

relacionamento entre pessoas e organizações proporciona maior liberdade e capacidade de promover 
a ordem em mercados complexos, que se caracterizam por mudanças rápidas. Ou seja, o papel do 

empreendedor corporativo é fundamental para a sustentabilidade das instituições”, acredita Mello.

profissionais. Esse é um dos grandes 
desafios da Administração. Os 
gerentes precisam se conscientizar 
que devem assumir a postura de 
patrocinadores dos empreendedores, 
além de dar-lhes direção”, ressalta.

Fronteiras
Ele lembra que não adianta 
cobrar conceitos ouvidos pelos 
funcionários em seminários ou 
palestras comandados por gurus da 
Administração, por entender que as 
fronteiras impostas aos potenciais 
empreendedores corporativos 
são atribuições das empresas. Por 
exemplo: no estabelecimento dos 
limites de divisão do mercado 
em que atuam, nos impulsos à 
questão da liderança tecnológica 
e sustentável, na descoberta de 
um novo canal de distribuição ou 
no desenvolvimento de uma nova 
fórmula de fazer negócios.

A implantação de modelos de gestão 
que permitem o surgimento dos 
intra-empreendedores, na avaliação 

de Mello, deve ser feita observando-
se uma série de medidas. “As 
empresas devem procurar casos de 
sucesso, em que esses profissionais 
tiveram participação decisiva e 
transformá-los em referências. 
Se a cultura da empresa não for 
favorável ao empreendedorismo, 
as chances de surgirem mudanças 
para a sustentação do negócio 
são pequenas”, diz. Outra ação 
neste sentido é recompensar a 
inovação como fruto das ações 
dos empreendedores internos, 
não necessariamente por meio de 
aumentos salariais, mas por verbas 
extras (bônus), que teriam como 
recompensas pelos projetos bem-
sucedidos.

Mello surgere a criação de um fundo 
para projetos ainda não aprovados. 
Essa medida coloca ao dispor dos 
que pretendem empreender uma 
maneira alternativa e formal para 
quebrar a hierarquia e, assim, 
darem continuidade aos projetos. 
“Quando essa quebra se difunde e 

se torna prática comum, os intra-
empreendedores passam a ser 
mais tolerados pelos seus pares. 
Quando se dá a chance para o 
desenvolvimento de suas ações, sem 
que para isso tenham de assumir 
os riscos de um negócio próprio, 
a empresa ganha, já que há uma 
descentralização nas instâncias de 
poder decisório, além de se tornar 
mais ágil”.

Não é necessário que todos os 
funcionários tenham esse perfil. 
Porém, é fundamental que 
alguns possuam características 
diferenciadas, ou seja, saibam 
empreender. Pinchot diz que toda 
empresa tem bolsões de criatividade 
e de inovação, o que significa que a 
maioria das melhorias é resultado 
da ação de empreendedores que 
criam bolhas de proteção para suas 
equipes e projetos. “Saber incentivar 
o surgimento dessas bolhas pode 
determinar o futuro e o sucesso de 
uma organização, seja ela qual for”, 
finaliza Mello.

Perfil do empreendedor corporativo
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