
Funcionário
Empreendedor

Ele faz a diferença
Toda empresa precisa
de profissionais com

iniciativa para assumir
riscos e vislumbrar

oportunidades. Saiba
reconhecer e manter

colaboradores com
esse perfil.

profissional com espírito
empreendedor cumpre um
papel muito importante em
empresas de todos os portes.
"Ele tem a capacidade de ge-
rar resultados positivos e só-
lidos não só para a empresa,

mas para toda a comunidade", explica Fabrizio Quiri-
no, gestor de comunicação e marketing da Associação
Comercial Empresarial do Brasil (ACEB).

Leo Avella, consultor de empreendedorismo do
Senac-SP, ajuda a pintar esse quadro: "O empre-
endedor é aquele que assume riscos, pois sabe que
isso faz parte do jogo. No entanto, consegue avaliar
quando um desafio está além do seu alcance, para
não dar um passo maior do que as próprias pernas",
afirma. Segundo Avella, são muitas as vantagens de
se ter alguém com esse perfil na equipe. Uma delas



MAS O QUE FAZ
DE UM INDIVÍDUO UM

EMPREENDEDOR?

é que o empreendedor toma a ini-
ciativa sempre que percebe uma
boa oportunidade. E, para fazer
acontecer, busca todas as infor-
mações sobre a ação que pretende
executar, analisa riscos, calcula o
investimento. "Ele também tem
uma visão clara do futuro do ne-
gócio. Costuma traçar metas e lu-
tar para atingi-las", completa. Ter
gente assim na equipe é indispen-
sável para obter bons resultados
no mundo atual dos negócios.

SAIBA ENCONTRÁ-LOS
Eles podem estar na sua equipe

Não se esqueça, porém, de que
nem todos demonstram essa ca-
racterística no dia-a-dia. É nos
momentos mais ingratos que eles
costumam aparecer. "Diante de
um impasse alguns funcionários
focam o problema, outros a solu-

ção. Esses últimos são os empre-
endedores", comenta Avella. Mas
ninguém quer esperar um pro-
blema para descobrir um desses
raros profissionais. Felizmente, há
outras formas de identificá-los.

A rede Floresta, com 17 lojas
no Estado do Rio de Janeiro, sabe
muito bem disso. Por isso, criou
programas que ajudam a identi-
ficar possíveis empreendedores a
partir da observação como cada
profissional reage em situações
difíceis. Um desses programas
ganhou o nome de Super Time
e consiste em um encontro com
os funcionários da empresa. Ale-
xandre Andrade, gerente de RH
da empresa, reúne grupos de fun-
cionários e apresenta algumas "si-
tuações-problema", para que eles
proponham soluções.

Os pais das idéias mais criati-
vas ganham o direito de concorrer
a uma vaga entre os responsáveis
pelo monitoramento de itens de
excelência das lojas: atendimen-
to, organização, produto, valor e
serviço. Os eleitos passam a dedi-
car quatro horas semanais a essas
funções, dentro do horário de tra-
balho. O "mandato" dura um ano
e inclui um benefício extra.



Outra idéia do Floresta é a
Caixa de Soluções Diferenciadas.
A cada três meses um problema é
apresentado e os, funcionários de-
vem depositar na caixa propostas
de solução. Ao final do período, as
sugestões são conferidas, e os au-
tores das duas melhores recebem
prêmios. O dono da melhor su-
gestão do ano recebe um com-
putador. No último trimestre de
2008, o tema era "Como melhorar
as entregas". A sugestão premiada
propunha centralizá-las, em vez
de cada loja manter seu próprio
sistema. A rede já estuda formas
de colocar a idéia em prática.

Programas como os adotados
pela rede Floresta ajudam a identi-
ficar os empreendedores. O passo
seguinte é investir na capacitação
desses funcionários. E não há ma-
neira melhor de fazer isso do que
passar a delegar tarefas.

PODER DE DECISÃO
Gestores devem saber delegar

Mas atenção para um erro básico.
"Muitas empresas atribuem aos
funcionários o poder sobre algu-
mas decisões, no entanto o geren-
te continua assumindo a respon-
sabilidade caso algo dê errado",
constata Avella. Assim, o gestor
fica temeroso de incumbir o fun-
cionário de algo cujos resultados
recairão sobre suas costas. Com
o tempo, deixa de dar espaço ao
empreendedor. "O ideal é atribuir
o poder e a responsabilidade so-
bre a decisão ", comenta. Ao ob-
servar um problema, o gerente

não deve dizer como fazer, mas
perguntar o que o empreendedor
faria, diz o consultor.

PROBLEMAS PODEM SURGIR
É preciso lidar como ego

Os empreendedores fazem bem
aos negócios. No entanto Fabrizio
Quirino,da ACEB, salienta que os
profissionais com esse perfil costu-
mam ser extremamente competiti-
vos e ter o ego "inflado". Se em uma
mesma equipe trabalharem só fun-
cionários com essa característica, o
departamento pode se tornar uma
"fogueira de vaidades", ou seja, um
ambiente em que cada colabora-
dor quer mostrar que sabe mais do
que o outro, sem pensar no todo.
No fim das contas, a equipe estará
dividida, e os resultados certamen-
te não serão os melhores. "A saída
é espalhar os talentos pela empresa
e unir o trabalho dessas equipes",
recomenda Quirino.

Aparadas as arestas, quan-
to mais problemas aparecerem,
mais soluções os empreendedores
apresentarão. E com rapidez, algo
essencial para o negócio. Cabe aos
chefes não enxergá-los como con-
correntes ao cargo. "Devem
vê-los como bons par-
ceiros de trabalho, pois
nada melhor do que ter
ao lado quem conheça
os meandros do negó-
cio", resume Avella.
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