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Estimular o empreendedorismo corporativo pode ser uma ótima forma de inovar. Mas 
como fazer com que todos os funcionários da companhia tenham ideias e criem 
coisas novas e viáveis economicamente? A receita passa por práticas como a 
diminuição da burocracia, a quebra de hierarquias, o envolvimento da alta direção e 
o reconhecimento do criador das ideias, seja ele do chão de fábrica ou um Ph.D. em 
pesquisa 
 

O último emprego do jovem americano Richard Drew 
antes de começar a faculdade de engenharia havia sido o 
de tocador de banjo. Aos 22 anos e com pouco dinheiro, 
ele começou a procurar algo mais rentável. Suas 
respostas entusiasmadas numa entrevista na 3M 
renderam-lhe uma vaga na linha de produção de uma 
montadora para testar as lixas fabricadas pela empresa. 
Mas desde o primeiro dia de trabalho, o departamento de 
pintura, vizinho ao seu, era o que mais chamava a 
atenção de Drew. Os colegas da função ao lado usavam 
esparadrapos para demarcar áreas e proteger as partes 
do carro que não seriam pintadas. Mas se debatiam com 
um problema: a fita grudava na lataria de tal modo que, 
ao ser removida, deixava os veículos com pequenas 
falhas na pintura.  
 
Intrigado, Drew queria ajudar na busca por uma solução 
para o caso. Assim, no lugar de se dedicar às lixas, 
passou a pensar nos esparadrapos. Trabalhava escondido 
num projeto que testava colas e misturas não tão 
aderentes. Até que descobriu a fórmula de uma cola 
menos agressiva, que poderia ser removida sem causar 

estragos na superfície. Foi assim que ele inventou a fita adesiva, em 1925. E inspirou os 
diretores da 3M a implementarem uma política revolucionária para a época: os funcionários 
das áreas técnicas poderiam dedicar 15% de seu tempo a projetos individuais, algo que, várias 
décadas depois, empresas como o Google começaram a fazer.  
 
A história do jovem Drew ilustra duas descobertas importantes. Antes de tudo, retrata, de 
maneira evidente, a gênese de uma ideia revolucionária. Ele inventou um produto que segue 
inabalável até os dias de hoje, em que a tecnologia parece tornar tudo obsoleto rapidamente 
menos a fita adesiva. Mas também serve para mostrar como a inovação percorre caminhos 
nem sempre tradicionais ou previsíveis. Na 3M, ela não veio por meio de técnicos contratados 
para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Richard Drew é considerado um 
marco na história da administração porque foi o primeiro funcionário a pensar fora de suas 
atribuições e inventar algo sem que isso lhe fosse solicitado. “Quando você vê uma grande 
inovação e vai buscar sua origem, é inevitável: o começo da ideia sempre está ligado a uma 
atitude empreendedora”, disse o americano Gifford Pinchot a Época NEGÓCIOS.  
 
EMPRESAS QUE FORMAM FUNCIONÁRIOS QUE EMPREENDEM VÃO MUITO ALÉM DA CAIXINHA 
DE SUGESTÕES NO CORREDOR 
 
Pinchot foi um dos primeiros acadêmicos a estudar, no final dos anos 70, a relação entre as 
empresas inovadoras e as atitudes empreendedoras de seus funcionários. Ele chegou à 
conclusão de que as companhias que mais inovam são também aquelas que mais encorajam 
iniciativas individuais de seus colaboradores. A essa prática de gestão ele denominou 
intraempreendedorismo (em inglês, intrapreneurship), ou empreendedorismo corporativo.  
 
NEM TODAS AS PESSOAS QUE TÊM IDEIAS INOVADORAS QUEREM ABRIR O PRÓPRIO 
NEGÓCIO 



 
Apesar de o assunto ter sido estudado pela primeira vez há mais de 30 anos, assumiu uma 
nova relevância nestes tempos, diante da necessidade de as empresas inovarem de forma 
constante. Mas nem todas conseguem sucesso. Uma pesquisa mundial conduzida pelo Boston 
Consulting Group com mais de mil diretores de empresas mundiais aponta que 72% 
consideram a inovação uma de suas três prioridades. Mas metade deles afirma estar 
descontente com o retorno dos investimentos feitos nessa área. E algo ainda mais desafiador: 
oito em cada dez diretores dizem que sua maior dificuldade é conseguir transformar as ideias 
em algo concreto. Isso ocorre porque, na maior parte das vezes, o foco da inovação se 
restringe a um departamento específico da companhia. Poucas ainda se deram conta de que 
há uma relação direta entre funcionários empreendedores e inovação e não enxergam que é 
muito mais vantajoso espalhar o DNA criativo por todos os departamentos do que relegá-lo a 
um grupo específico de pessoas. Ninguém sabe quem terá a próxima ideia brilhante, por isso 
todos os setores devem estar envolvidos no processo. “Para se tornar inovadora, uma empresa 
precisa despertar atitudes empreendedoras em todos os seus funcionários”, diz Pinchot.  
 

REGRAS DE OURO 
  
O francês Georges Doriot, professor da Harvard Business School, entrou para a história
por ter sido o primeiro investidor a colocar o próprio dinheiro em novos negócios. Seu
feeling para descobrir os bem-sucedidos era tão reconhecido que outras pessoas queriam
conhecer os projetos por ele selecionados para investir. Para Doriot, duas coisas são
fundamentais para o início de um empreendimento: acreditar na ideia e ter uma equipe
integrada. Para detectar se isso existia, ele tinha um método. Primeiro, chamava o grupo
para conversar e destruía o projeto. Nenhum era bom o suficiente para merecer seu
investimento. Conseguia, assim, perceber o quanto o grupo acreditava na ideia. Se o
convencesse que poderia melhorar, um novo encontro era marcado. Durante a reunião,
ocorria a segunda parte da avaliação: Doriot observava se as pessoas estavam rindo.
Segundo sua lógica, se os membros se permitissem fazer piadas uns com os outros era
sinal de que a construção do time havia sido bem-sucedida. “Pessoas bem formadas, mas 
sem intimidade, podem até formar um grupo, mas jamais uma equipe”, dizia. Nenhuma 
empresa financiada por ele jamais quebrou.  

 

 
À PROVA DE BALA 
 
Guadalupe Franzosi no carro revestido com a
blindagem desenvolvida por seu grupo de trabalho
na DuPont 

DONA DO PRÓPRIO NEGÓCIO (OU QUASE)  
 
A engenheira GUADALUPE FRANZOSI, 35 anos, 
investiu na criatividade dentro de uma estrutura 
empresarial. Ela trabalhava na área de marketing 
da DuPont, multinacional do setor químico, e ao 
participar de um programa de geração de ideias 
para mercados emergentes, deu como sugestão o 
desenvolvimento de uma blindagem especial para 
carros a um preço mais acessível. Com 15 
pessoas, Guadalupe levou a ideia adiante. O 
grupo tinha como missão viabilizar o projeto em 
termos de tecnologia e negócios. Para tanto, se 
reunia pelo menos uma vez por semana. 
“Saíamos das reuniões com mais perguntas do 
que respostas”, lembra Guadalupe. Foi só ao final 
de um ano que a ideia se concretizou sob o nome 
de Armura, uma blindagem que custa a metade 
de uma tradicional. Guadalupe colocou o projeto 
numa mala e foi para os Estados Unidos, 
defendê-lo diante do CEO mundial da DuPont. Ele 
não só gostou da ideia como também bancou a 
implantação de uma nova unidade de negócios, 
agora liderada por Guadalupe. “Criei algo novo e 
me tornei dona sem precisar sair da empresa”, 
afirma. 



 
 
ESTÍMULO PARA EMPREENDER 
 
Dar espaço e liberdade para as boas ideias vindas de pessoas criativas nem sempre é fácil 
para as empresas. “Vi muitos casos de empreendedores que são demitidos porque batem de 
frente com seus chefes e não encontram espaço para ousar”, afirma Julian Birkinshaw, 
professor da London Business School e diretor do Laboratório de Inovação, com sede no Vale 
do Silício, criado para pensar o futuro da gestão corporativa. “Nem todo intraempreendedor é 
capaz de deixar a empresa para abrir o próprio negócio e ter sucesso, pois há situações que 
fogem de seu controle”, diz Birkinshaw. Então, por que não aproveitar esse potencial dos 
funcionários?  
 
Engana-se quem pensa que criatividade é coisa de gênios que volta e meia têm algum 
espasmo inspirado e uma ideia brilhante. O momento Eureka! até pode existir vez ou outra, 
mas não ocorre por combustão espontânea. Um olhar atento para a lista das empresas mais 
inovadoras do país mostra que boa parte possui políticas estruturadas para criar um ambiente 
favorável às iniciativas individuais de inovação. Uma pesquisa conduzida pelo especialista 
Marcos Hashimoto, professor do Insper e estudioso do tema, aponta que 63% dessas 
companhias possuem programas voltados ao empreendedorismo corporativo. Longe de ser 
fruto do acaso, portanto, a inspiração para inovar é estimulada no ambiente de trabalho. Os 
estudos de Hashimoto mostram que cerca de 15% das pessoas dentro de uma organização são 
naturalmente empreendedoras. As outras 85% podem ser formadas. 
 
AS COMPANHIAS PODEM ATRAIR E RETER TALENTOS AO ESTIMULAR O LADO EMPREENDEDOR 
DE SEUS FUNCIONÁRIOS 
  
LIBERDADE PARA CRIAR 
 
Empresas que conseguem formar funcionários empreendedores vão muito além da tímida 
iniciativa de colocar uma caixinha de sugestões no corredor. Em algumas, as ideias podem ser 
enviadas pela intranet, por meio de um formulário. Há geralmente uma equipe que se 
encarrega de analisar as sugestões e selecionar as melhores. Outras empresas preferem fazer 
reuniões semanais onde todos têm a liberdade para apresentar sugestões e, em um prazo 
predeterminado, recebem feedback de seus gestores sobre o que foi e o que não foi aprovado, 
quando e como tocar o novo projeto.  
 
Foi numa dessas reuniões que a subsidiária brasileira da Rhodia começou a criar um fio 
inédito, capaz de ajudar na ativação da circulação sanguínea. “Num dos encontros, falamos em 
criar um produto que interagisse com o corpo humano, no lugar de só protegê-lo”, diz a física 
Tarcis Bastos, há 25 anos na Rhodia. Muitas ideias foram colocadas na mesa. Após três anos 
dedicada ao estudo de raios infravermelhos, Tarcis viu que seria possível criar um fio que 
servisse de matéria-prima para a fabricação de roupas capazes de melhorar a circulação e, 
consequentemente, ajudar no combate à celulite. “Tocar esse projeto exigiu que me 
aproximasse de outras áreas da empresa”, diz Tarcis. Formar uma rede de contatos na hora de 
colocar uma ideia em prática é fundamental para inovar. Para Tarcis, valeu a pena. A 
fabricação do fio resultante de suas pesquisas, batizado de Emana, ocupa hoje a maior parte 
da capacidade produtiva de fios têxteis da Rhodia. Ele é vendido a tecelagens que produzem 
roupas, bermudas e meias para marcas como Scala e Track & Field.  
 
LIVRAR-SE DO EXCESSO DE BUROCRACIA É O PRIMEIRO PASSO PARA INCENTIVAR A 
CRIATIVIDADE DOS EMPREGADOS 
 
Por quase 100 anos, as companhias desenvolvem processos para racionalizar todas as funções 
de um negócio. O movimento tem raízes no pai da administração científica, Frederick W. 
Taylor, que acreditava existir uma maneira ideal para realizar cada um dos processos 
corporativos. Mas essa abordagem não combina com inovação, alerta o holandês Manfred Kets 
de Vries, diretor do Centro de Liderança Global do Insead e autor do livro Reflexões Sobre 
Caráter e Liderança. Diz Vries: “Uma cultura organizacional que prega que só existe uma 



maneira de fazer as coisas exclui, por definição, a criatividade e, com ela, uma parte 
importante do processo de empreender, que requer tentativas e erros”. Empresas que 
instituem políticas de incentivo ao empreendedorismo têm em comum a política de dar espaço 
para que os funcionários experimentem novos caminhos e cometam, sim, erros e equívocos.  
 
Foi o que aconteceu na filial brasileira da 3M no último trimestre do ano passado. A empresa 
enfrentava um sério problema logístico. Embora conseguisse produzir suas encomendas a 
tempo, boa parte dos produtos era entregue com atraso ou de forma errada. O problema era a 
confusão causada pelas etiquetas coladas nos produtos que identificavam os clientes aonde os 
pacotes deveriam ser entregues. Elas continham uma sequência enorme de números, que 
atrapalhavam os entregadores na hora da leitura. A equipe de transportes cansou de se reunir 
para buscar uma solução para o problema. Várias saídas foram tentadas, como fazer uma nova 
etiqueta para identificação de cada encomenda. Solução inviável, porque era preciso trocar o 
maquinário. Até que João Roberto Lopes, técnico da área de transportes da 3M, pensou em 
algo simples: detalhar as informações contidas na etiqueta e trocar um número de 12 dígitos, 
que identificava cada cliente, por um de no máximo cinco dígitos. A pequena mudança reduziu 
pela metade o tempo necessário para descarregar um caminhão com 3 mil itens. O que antes 
demorava seis horas, agora é feito em menos de três.  
 
Uma outra característica comum às empresas que fomentam a inovação está no fato de o 
empreendedorismo não se restringir a Ph.Ds. ou à cúpula da hierarquia. Essas companhias 
acreditam na capacidade de todos os funcionários, especialmente aqueles que estão próximos 
aos clientes e aos consumidores. Nessas empresas forma-se o que é conhecido como 
“funcionário com cabeça de dono”. É comum dar liberdade para que eles sugiram e 
implementem mudanças, pensando a empresa como se fosse sua. Essa liberdade gerou o 
segundo perfume mais vendido nas lojas Renner, criado há pouco mais de um ano pelo 
gerente de perfumaria da rede, Marcelo D’Avila. Até então, as lojas só comercializavam 
perfumes importados. D’Avila percebia que as clientes queriam comprá-los, mas achavam alto 
o preço médio de R$ 300. Resultado: saíam da loja frustradas. Por sua iniciativa, a rede fez 
uma parceria com a fabricante Azzaro para criar uma fragrância específica, vendida na loja a 
um terço do preço. “A estrutura da empresa permite que eu trabalhe o setor de perfumaria 
como bem entender. E levo isso a sério. Penso e ajo como se fosse o dono”, diz D’Avila.  
 

 
MENTE CRIATIVA 
Com apenas o curso técnico, o catarinense Bruno
Merten criou uma engenhoca mais eficiente do que
um robô desenvolvido por Ph.Ds. 

INICIATIVA QUE NÃO DEPENDE DE
DIPLOMA  
 
Uma engenhoca feita de sucata, a um custo
quase zero, e que funciona melhor do que um
robô criado por uma empresa alemã para lixar
as rebarbas de peças de areia que servem de
molde para a fabricação de peças de ferro. O
responsável pelo desenvolvimento foi BRUNO
MERTEN, funcionário da Tupy, uma fundição
catarinense criada na década de 30. Sua
invenção não só acelerou o processo de
produção dessas peças como também
melhorou as condições de trabalho na fábrica.
Antes, a retirada das sobras era feita
manualmente. A tarefa exigia um grande
esforço e a repetição intermitente de um
mesmo movimento. Para evitar que os
funcionários se lesionassem, a Tupy fazia um
rodízio de pessoas na função. Agora, a
retirada é feita por essa engenhoca apelidada
de “a peruca”. Trata-se de um mecanismo
composto por dezenas de correntes
penduradas que, ao se movimentarem, vão
aparando as rebarbas. Merten tem 59 anos e
um curso técnico em mecânica, formação



mais do que suficiente para que se tornasse
um dos grandes empreendedores da Tupy.
“Aqui sempre tive espaço para ousar e tocar
novos projetos”, afirma.  

 
ESTRUTURA PRONTA 
 
Nem todas as pessoas com boas ideias e que tocam projetos inovadores dentro das empresas 
em que trabalham têm vontade de fazê-lo por conta própria. “Muitos empreendedores não 
sabem lidar com o setor público, com a administração de contas, a folha de pagamento e 
outras burocracias de um negócio próprio”, diz Marcos Hashimoto. Empreender num ambiente 
corporativo oferece uma grande diferença em relação ao voo-solo: a segurança de uma 
estrutura maior e já organizada. Essa pode ser uma grande vantagem, como foi para a 
engenheira Guadalupe Franzosi, funcionária da filial brasileira da DuPont, uma das maiores 
multinacionais do setor químico do mundo. Depois de participar de um programa de 
brainstorming na empresa, Guadalupe liderou um grupo que levou adiante a ideia de 
desenvolver uma blindagem para carros mais acessível, para países emergentes. Deu tão certo 
que o negócio ganhou uma área específica, dirigida por ela. “O mais interessante é que você 
pode partir do zero com a ideia, mas usando a infraestrutura da companhia. Virei dona de um 
novo negócio sem me preocupar em contratar uma secretária ou comprar computadores”, diz.  
 
SEM HIERARQUIA 
 
Esse tipo de guinada ocorrida na carreira de Guadalupe mostra que o empreendedorismo 
também tem outra vantagem acoplada. Ele estimula o funcionário e minimiza um problema 
recorrente nas empresas, que é a dificuldade de reter talentos. Com a economia brasileira em 
expansão, a disputa por mão de obra criativa e empreendedora tornou-se ainda mais acirrada. 
A Tupy, uma fundição catarinense criada há 72 anos, percebeu isso em meados da década de 
70, quando instituiu os chamados Círculos de Controle de Qualidade, que depois deram origem 
ao Criação, seu programa formal de estímulo ao empreendedorismo. Bruno Merten, técnico em 
mecânica, trabalha há 35 anos na Tupy. Maior colaborador do Criação, perdeu as contas de 
quantas ideias colocou em prática. Antes que algum concorrente o seduzisse, a Tupy criou 
uma área de trabalho para Merten. Desde 2000, ele comanda um laboratório que transforma 
em realidade as suas invenções e as de outros funcionários. A mais famosa delas, chamada “a 
peruca”, foi idealizada e fabricada nessa estrutura do projeto Criação. A invenção, que ajuda a 
“varrer” sobras de ferro deixadas nos produtos saídos das formas da fundição, deixou para trás 
um robô desenvolvido por uma empresa alemã, criado para resolver o mesmo problema, mas 
que se mostrou menos eficiente. “Procuramos incentivar todos a olhar além do seu trabalho e 
dar palpites que possam gerar mudanças significativas na empresa. Isso aumenta o 
engajamento e a satisfação dos funcionários”, diz Luís Carlos Guedes, diretor industrial da 
Tupy.  
 
UMA DAS CHAVES PARA EXTRAIR PROJETOS INOVADORES É DAR ÀS PESSOAS UM ALTO 
GRAU DE LIBERDADE 
 
Uma boa consequência dos ambientes que estimulam iniciativas individuais é o fato de atrair 
talentos. Quem conhece a Promon, empresa frequentadora das listas das mais inovadoras e 
também das melhores para se trabalhar, entende como essas duas coisas estão 
intrinsecamente ligadas. Na sede da empresa, em São Paulo, Luiz Ernesto Gemignani, que 
ocupou a presidência durante nove anos, nunca foi chamado de senhor, diretor ou qualquer 
outro título honorífico. Os funcionários se referem a ele, que hoje preside o conselho de 
administração da companhia, como LEG, as iniciais de seu nome. A hierarquia dentro da 
Promon tem apenas dois níveis, o que elimina naturalmente os entraves burocráticos para 
colocar ideias em prática. “Não existe nada mais arrasador para um criador do que ter de lidar 
com diversos tipos de burocracia”, diz Gemignani. Uma vez por mês, LEG convida alguns 
funcionários para uma espécie de happy hour no escritório. Queijos, vinhos e cerveja dividem 
espaço na mesa com a questão do dia, levantada para que cada um sugira, de modo informal, 
como agiria naquela determinada situação. A última discussão colocada em prática: O que 
você faria na empresa com R$ 5 milhões? Questionamentos como esse geram uma relação de 



troca e incentivo. E isso agrada aos funcionários não por acaso empresas que fazem esse tipo 
de ação estão sempre na lista das melhores para se trabalhar.  
 
Livrar-se da burocracia é o primeiro passo para um ambiente fomentador de criatividade. O 
segundo é preparar as lideranças para trabalhar com as mentes criativas. Ter gente que traz 
novas ideias é importante. Mas é de igual relevância ter gestores que saibam encaminhar as 
sugestões, sem nunca deixá-las morrer pelo caminho. Na Promon, os chefes são treinados a 
orientar quando inquietos jovens, como Diva, Rodrigo e Fábio, têm dúvidas enquanto 
trabalham numa ideia. “Eu só tinha 10% do conhecimento que usei no nosso projeto. O 
restante precisei levantar durante a execução”, diz Rodrigo Gil, engenheiro da empresa. Na 
época em que ele e seus colegas inventaram um software para acompanhamento de obras 
estavam há menos de um ano na Promon, especializada em construção de obras de 
infraestrutura. Isso mostra uma característica do empreendedor em relação ao tempo de casa. 
Pesquisas apontam que costumam ser mais empreendedores os funcionários com até três anos 
de empresa e aqueles que estão há mais de dez na companhia. “Os recém-contratados 
conseguem ter uma visão fresca, de quem vem de fora. E os experientes se sentem seguros 
para empreender. Pessoas no meio desse caminho costumam ser mais receosas”, afirma 
Marcos Hashimoto.  
 
A RECOMPENSA PARA UMA BOA SOLUÇÃO NÃO PRECISA SER EM DINHEIRO, MAS A 
EXPOSIÇÃO DA IDEIA A TODOS 
 
A atitude da Promon, de quebrar hierarquias, é semelhante a experiências internacionais bem-
sucedidas, como a do empresário britânico Richard Branson, dono do grupo Virgin, controlador 
de negócios que vão de locadora de DVD a companhias aéreas. Branson encara a 
descentralização como uma religião. A empresa tem como características os trajes casuais, a 
ausência de hierarquia e a liberdade para os funcionários trabalharem de maneira 
independente. Recentemente, num voo da Virgin Blue, uma das empresas do grupo, o chefe 
de cabine começou assim as monocórdias instruções de segurança do avião: “Atenção, 
senhores passageiros, porque a Stephanie e a Cindy, que acabaram de sair do America’s Next 
Top Model, vão apresentar algumas dicas para sua segurança. Stephanie, Cindy, digam oi aos 
nossos passageiros de hoje”. Uma atitude simples, que apresenta a empresa de forma 
irreverente. Mas isso só é possível porque os funcionários recebem o aval para criar. “Um 
ambiente empreendedor trabalha com conceito de formar redes, e não de hierarquia”, diz Gary 
Hamel, autor de O Futuro da Administração. E complementa: “Embora muitos executivos falem 
alegremente de ‘inverter a pirâmide’, eles ficam abalados quando descobrem que isso 
realmente pode ser feito”.  
 
O americano Bill Gore é um exemplo de quem levou a falta de hierarquia ao extremo. Gore 
fundou a empresa de tecidos tecnológicos Gore-Tex, que fatura US$ 2,1 bilhões, fazendo uma 
experiência radical de liberdade para empreender. Lá não existem chefes. Apenas líderes, que 
são designados pelos próprios funcionários. Um recém-contratado tem dificuldades para 
entender para quem responde, qual o próximo degrau da hierarquia profissional ou quem toma 
as decisões. Todos recebem meio dia por semana para colocar em prática iniciativas de sua 
escolha. Muitas das ideias da empresa, considerada uma das 100 mais inovadoras dos Estados 
Unidos, vieram desse tempo livre. Chama a atenção o fato de que, em 50 anos de atividade, a 
Gore-Tex nunca registrou um ano sequer de prejuízo.  
 
Os exemplos de Branson e Gore são uma exceção, e não a regra no mundo dos negócios, por 
uma dificuldade característica das estruturas organizacionais. Muitas empresas não conseguem 
gerenciar a inovação porque insistem em um modelo baseado na ordem e no planejamento. Se 
as coisas não saem do jeito esperado, isso acaba sendo avaliado como negativo. A chave para 
extrair atitudes empreendedoras das pessoas é justamente dar a elas um alto grau de 
liberdade. Um ambiente muito formal exerce um efeito repressor sobre a criatividade. “O papel 
social da igreja, da escola e das instituições em geral é de obediência. Somos criados para 
obedecer. E levamos isso para o mundo do trabalho”, diz Selma Paschini, diretora da 
consultoria de RH Human Capital.  



 
TEMPO REAL 
 
Rodrigo Gil e Diva Rosas, da Promon, são dois dos
inventores de um software que resolve em segundos o
que antes levava uma semana  

DIRETORES DE PORTAS ABERTAS 
  
Três jovens engenheiros e um projeto 
grandioso: fazer o levantamento de todo o 
material e dinheiro envolvidos até aquele 
momento na construção de uma refinaria, e 
quanto seria necessário investir para sua 
conclusão, prevista para mais três anos. A 
tarefa, que exigia o cruzamento de mais de 
50 mil relatórios, é uma demanda comum dos 
clientes da empresa de engenharia Promon. 
Feito manualmente, o levantamento levava 
em torno de uma semana para ser concluído. 
Quando DIVA ROSAS, FÁBIO PONTES e 
RODRIGO GIL se debruçaram sobre os 
relatórios, pensaram em desenvolver um 
software que organizasse todas as 
informações. “Como não havia nada parecido, 
pensamos que o pouco que fizéssemos já 
faria uma diferença razoável”, diz Diva. A 
tarefa durou quatro meses, tempo durante o 
qual o grupo fazia plantão na porta dos 
engenheiros mais experientes para pedir 
sugestões e ideias. O resultado foi a criação 
de um novo software, batizado Difaro (as 
iniciais de seus criadores), que levanta as 
informações de diversos pontos das obras em 
tempo real.  

 
RECONHECER BOAS IDEIAS 
 
Ambientes formais e processos engessados são a antítese do ninho ideal para o 
intraempreendedorismo. Mas não podem ser uma desculpa para frear atitudes inovadoras. Até 
Henry Ford, pai da linha de montagem e do carro padronizado (o modelo T preto), já havia 
despertado para isso. Ford costumava dizer que abominava dois tipos de funcionários: aqueles 
que não fazem o que lhes é pedido. E aqueles que fazem somente aquilo que lhes é pedido. 
Por intuição, o grande empresário americano incentivava e dava uma lição para empresas que 
se querem inovadoras: a de que escolher pessoas certas é mais importante do que ideias 
certas. Com um bom time é possível fazer um plano novo funcionar, porque as pessoas vão 
encontrar um caminho. Tendo isso em vista, empresas que incentivam o empreendedorismo 
costumam levar essa obsessão para o recrutamento. A seleção de funcionários na Tetra Pak, 
maior empresa do mundo no ramo de envase de alimentos, por exemplo, conta com uma 
bateria de testes para saber se existe um potencial empreendedor no candidato. A empresa 
está há dez anos passando pela aplicação de uma metodologia chamada WCM (sigla para 
World Class Manufacturing), que se baseia na promoção e no estímulo ao empreendedorismo. 
Por meio de uma consultoria, implementou-se um processo para discutir a inovação de 
maneira focada. Em grupos de no máximo oito funcionários, as pessoas discutem os 
problemas reais durante uma hora na semana. “Nosso empreendedorismo direciona-se a 
coisas concretas. Não é algo etéreo. Provocamos as pessoas a ter atitudes empreendedoras 
diante de situações que ocorrem no dia a dia”, diz Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak no 
Brasil.  
 
Os grupos de discussão se entusiasmam e até extrapolam o ambiente corporativo. Foi num 
jogo de futebol, por exemplo, que um desses grupos descobriu uma maneira de otimizar a 
impressão das embalagens. Isso resultou numa economia de R$ 1,4 milhão para a unidade de 
produção. Diante de tamanho impacto, a solução acabou se tornando regra em todas as 50 
fábricas da Tetra Pak no mundo. “Resolver problemas virou nosso assunto favorito até na hora 
do lazer”, diz Fabiano Moraes, um dos inventores da solução.  
 



UMA INOVAÇÃO NÃO SE SUSTENTA COM UMA SÓ PESSOA, DIZ PINCHOT, O CRIADOR DO 
CONCEITO DE EMPRESA CRIADORA 
 
Na cartilha das empresas bem-sucedidas em criar um ambiente inovador existe uma regra 
importante: a de que não se pode apenas esperar boas iniciativas. É preciso recompensá-las. 
A fórmula da Algar, que tem se mostrado vitoriosa, combina a bonificação em dinheiro com 
fortes instrumentos de reconhecimento. Quem tem uma boa ideia e a coloca em prática recebe 
10% do resultado líquido financeiro que a mudança gerou para a empresa após um ano de sua 
implementação. Se o funcionário apenas tiver a sugestão, repassada a outra pessoa ou área, 
ele é premiado com R$ 500. “Antes tínhamos a premissa de que o funcionário já recebe seu 
salário para pensar em coisas novas. Depois vimos que a premiação poderia animá-los ainda 
mais”, afirma Luiz Alexandre Garcia, presidente da Algar, grupo do setor de telecom, 
agronegócios e serviços que fatura R$ 2,5 bilhões. Desde que foi criado, em 2000, o Algar 
Inovação já investiu R$ 23,3 milhões, que geraram uma economia para a empresa de R$ 208 
milhões. O que mais mobiliza seus funcionários, no entanto, é uma feira onde os melhores 
projetos do ano são expostos não só para os funcionários mas também para a comunidade 
local. “Todo mundo quer mostrar para a família que sua ideia fez a diferença e gerou 
resultados. Isso vale tanto quanto dinheiro”, diz Cícero Domingos Penha, vice-presidente de 
RH da companhia. Colocar em prática o empreendedorismo corporativo pode exigir mudanças 
profundas na cultura organizacional. E isso não se faz num piscar de olhos. “É preciso 
implantar aos poucos no DNA da empresa. Não adianta chegar e falar: de agora em diante 
vale quebrar regras e desrespeitar a hierarquia. O presidente e os diretores devem dar o 
exemplo, movendo-se na direção da flexibilidade”, diz Hashimoto. Enrique Garcia, presidente 
da Klüber, empresa com sede na Alemanha que fabrica lubrificantes, levou isso a sério e 
conseguiu uma façanha. Fez com que a filial brasileira liderasse um movimento de mudança de 
cultura rumo a um ambiente menos hierárquico e mais propício à inovação. A Klüber tinha 
uma relação baseada no “eu mando, você faz”. Há cinco anos, o empreendedorismo passou a 
ser um mantra repetido em todas as áreas. O novo ambiente de trabalho exigiu uma nova 
forma de liderar, mais inspiradora e menos burocrática. “Mas muitos diretores não sabiam 
trabalhar assim. Achavam que iriam perder o controle sobre suas equipes”, afirma Garcia. Que 
fim levaram esses diretores? A maior parte acabou saindo da ‘empresa.  
 
As mudanças feitas para tornar os funcionários mais empreendedores e as empresas mais 
criativas – podem ser desde medidas simples, até reformulações extremas, como fez a Klüber. 
O fato é que implementá-las tem uma repercussão importante no ciclo de inovação. Aquilo que 
Richard Drew teve de fazer às escondidas, no começo do século 20, e que gerou a fita adesiva, 
precisa se tornar uma prática cada vez mais transparente para uma empresa se manter 
competitiva no século 21.  
 



 
COMO SE FOSSE O DONO 
Por meio de uma parceria, o gaúcho Marcelo D’Avila,
da Renner, criou uma fragrância mais acessível ao
consumidor 

COM A CABEÇA DE DONO 
  
O gaúcho MARCELO D’AVILA, 37 anos, 
descobriu que poucas coisas exercem um 
fascínio tão grande num consumidor de 
perfume quanto grife e preço. Há 11 anos no 
setor de perfumaria da Renner, ele sabia que 
as lojas tinham grifes, mas lhes faltava preço. 
A empresa trabalhava apenas com perfumes 
importados, cujo valor está acima do tíquete 
médio do consumidor tradicional da Renner. 
Assim, se quisesse crescer nessa área, a rede 
teria de investir em uma forma de agregar 
bom preço aos produtos. Mas D’Avila se 
deparou com uma situação difícil, por causa da 
tributação dos importados. Resolveu, então, 
inverter a equação: no lugar de fazer os 
perfumes chegarem até ele com um preço 
melhor, foi até os perfumes. Fez contato com a 
grife Azzaro e propôs a criação de uma 
fragrância não só mais acessível como também 
exclusiva. O resultado foi o perfume Azzaro 
Aqua, vendido na Renner a um terço do preço 
dos importados. Em apenas um ano, o Aqua 
tornou-se o segundo mais vendido da rede. “A 
liberdade que recebo para criar coisas novas 
me motiva a olhar para a empresa como se 
fosse minha”, diz D’Avila.  

 
 

 
EFICIÊNCIA 
Com uma mudança na máquina de impressão, este
grupo conseguiu uma economia de R$ 1,4 milhão por
ano nas fábricas da Tetra Pak  

CHÃO DE FÁBRICA COM INOVAÇÃO 
 
Durante muito tempo, a Tetra Pak teve um 
problema a resolver. As lâminas da máquina 
que imprime as embalagens acumulavam 
tinta e precisavam ser trocadas a cada nove 
horas. Cinco integrantes do setor se lançaram 
na tarefa de desvendar como funcionava o 
processo, para aumentar o aproveitamento 
das lâminas. Nessa imersão, descobriram que 
a tinta secava muito mais rápido quando a 
temperatura excedia os 26 graus. Munidos de 
termômetro, viram que a temperatura média 
na máquina chegava a quase 40 graus, 
esquentando muito a tinta. Com a ajuda do 
engenheiro do grupo, os empreendedores 
colocaram uma serpentina dentro do galão. 
Por ela corre água gelada. Com a mudança, o 
grupo aumentou em 2% o aproveitamento de 
cada galão de tinta. E as trocas das bobinas 
estenderam-se para uma vez a cada 56 horas. 
A economia final resultou num ganho de R$ 
1,4 milhão por ano em cada fábrica da 
empresa. A medida foi implantada em 36 
unidades fabris da Tetra Pak no mundo. 
“Nunca pensei que nossa iniciativa tivesse 
uma repercussão mundial”, diz FABIANO 
MORAES, o líder do grupo. 

 



 

 
 
OS CINCO MANDAMENTOS DO INOVADOR  
 
>>> Saiba como e quando comunicar uma ideia. Dedique tempo ao preparo da
apresentação de seu projeto  
 
>>> Se você considera sua ideia boa, não desista facilmente. Tente aprimorá-la e 
estruturá-la de forma mais clara para então reapresentá-la  
 
>>> Faça uma boa rede de contatos dentro da empresa. Eles podem ajudar, caso precise
driblar burocracias  
 
>>> Peça mais desculpas do que permissão, principalmente se a organização onde você
trabalha é pouco flexível  
 
>>> Tenha a geração de resultado sempre em mente. As ideias precisam virar projetos
que, depois de implementados, tragam benefícios concretos  

 

MICRO MENOR 
 
Mauro Bentes, gerente de tecnologia da MDS Brasil,
consultoria de seguros e riscos, foi incumbido de trocar
os 300 computadores da empresa. Mas foi além. “Queria
algo que trouxesse retorno e não só gastos”, diz.
Buscou, então, ajuda da Intel e criou um micro que
economiza 73% de energia comparado aos que eram
usados. O preço unitário é maior, mas, com a economia
de energia, eles se pagam em 18 meses. 

 



 
 
A GÊNESE DA CRIAÇÃO 
  
Os cinco pilares para criar um ambiente empreendedor dentro das empresas   
 
1. Ter o apoio dos chefes 
  
O incentivo ao empreendedorismo precisa vir do topo. Chefes devem incentivar boas
ideias – e nunca tentar barrá-las por qualquer motivo  
 
2. Estabelecer processos 
  
As pessoas precisam saber que existe lógica por trás das boas ideias para se motivarem.
Do contrário, atitudes empreendedoras sempre ocorrerão de forma isolada  
 
3. Reconhecer 
  
A empresa deve recompensar os criativos e as ideias implementadas. Dinheiro nem
sempre é o que importa. Reconhecimento e divulgação muitas vezes são mais
importantes  
 
4. Estar aberto a erros 
  
Restrições em excesso são prejudiciais a um ambiente inovador. Ter tolerância a erros é
importante, assim como detectá-los em estágios iniciais  
 
5. Integrar diferentes áreas 
  
Um inventor pode ter uma ideia sozinho, mas deve tocá-la em grupo. Integração é crucial 

 
8 OU 80 
  
Principais características das empresas que barram e daquelas que promovem a inovação 
  
ORGANIZAÇÃO TRADICIONAL 
  
>>> Resultados_pertencem à empresa 
  
>>> Modelo de gestão_hierárquico, rígido e burocrático 
  
>>> P&D_é restrita a um departamento 
  
>>> Inovação_a responsabilidade por novos produtos e serviços é só da empresa  
 
 



ORGANIZAÇÃO INTRAEMPREENDEDORA 
  
>>> Resultados_são distribuídos entre os funcionários 
  
>>> Modelo de gestão_participativo, democrático e autônomo 
  
>>> P&D_pode ser feita por qualquer funcionário da organização 
  
>>> Inovação_é de responsabilidade de todos os empregados  
 
Fonte_Espírito Empreendedor nas Organizações, de Marcos Hashimoto  

  

 
  



 
OS TIPOS MAIS COMUNS  
 
1. Empreendedorismo organizacional 
 
Criação de novos modos de organizar a empresa. Um exemplo é o da Accordia. Quando
um departamento chega a 200 funcionários, vira uma nova empresa, sob o guarda-chuva 
da principal, mas com um presidente e gestão independentes  
 
2. Reengenharia estratégica 
  
Quando a empresa decide se reposicionar para abordar novos mercados ou mudar seu
foco de atuação. Nesse caso, pode ser necessária a criação de uma nova imagem para a
companhia e suas marcas  
 
3. Venture corporate 
  
É a abertura de uma nova empresa para atuar em um nicho diferente de mercado e
buscar novas oportunidades de negócios  
 

UMA NOVA FORMA DE VENDER 
 
Os brasileiros já estão acostumados a comprar eletrodomésticos e livros pela internet. As
indústrias do país, porém, estão longe da realidade do comércio eletrônico. Insumos e
equipamentos costumam ainda ser negociados pessoalmente ou por telefone. A Klüber, 
empresa alemã fabricante de lubrificantes especiais, decidiu lançar um canal exclusivo
para vendas online. “Percebemos que só conseguíamos visitar 800 de nossos 3 mil
clientes. Os não atendidos diretamente compravam apenas um ou dois tipos de produtos,
mas o potencial era muito maior”, diz Enrique Garcia, presidente da Klüber. “Faltava a
eles o conhecimento do nosso portfólio.” A ideia do site nasceu de um programa da
empresa que, a cada dois anos, premia os projetos mais inovadores. As vendas online se
transformaram em uma nova área de negócios da Klüber, dirigida por Renato Teixeira,
que liderou a implementação do projeto. A expectativa é de que as compras virtuais
incrementem em 30% o faturamento anual da empresa. 



 
TEM ESPAÇO AÍ? 
  
Pessoas com perfil empreendedor por natureza representam cerca de 15% dos
funcionários de uma empresa. A cultura corporativa de muitas companhias, porém, acaba
dificultando a forma de lidar com traços característicos da personalidade dos
empreendedores. Em geral, eles...  
 
1. Preferem executar projetos a desempenhar tarefas 
  
2. Questionam sempre as regras 
  
3. Enfrentam a autoridade formal 
  
4. São avessos a ordens 
  
5. Gostam do risco e do improviso  

 

SIMPLES E EFICAZ 
  
Pequenas mudanças nas etiquetas usadas pela 3M para
identificar seus produtos fizeram com que o tempo de
entrega das encomendas fosse reduzido pela metade.
Por trás da ideia de trocar um número de identificação
de 12 dígitos por um de 5 está João Roberto Lopes, do
departamento de transportes. “A ideia é tão simples que
me deu até um pouco de vergonha. Mas teve um grande
impacto”, diz Lopes.  

 



 
  
 
 

 
 
“NUNCA BARRE AS IDEIAS” 
  
Diz o americano Gifford Pinchot, um dos primeiros a estudarem o empreendedorismo
dentro das empresas 
  
1. Qual característica se sobressai numa pessoa empreendedora? Um bom 
empreendedor, seja fora ou dentro da empresa, deve ser persistente. Mas uma 



persistência flexível. Bons empreendedores não insistem naquilo que não funciona. Eles
procuram encontrar jeitos de fazer diferente, sem perpetuar erros.  
 
2. Por que equipes multidisciplinares são importantes? Uma inovação não se 
sustenta com uma só pessoa, no comercial ou no marketing ou nas finanças. É preciso
integrar conhecimentos para sair do mundo das ideias e fazer. Quando há pessoas de
outras áreas, obtém-se uma visão do todo e, assim, as margens de erro se reduzem e
não se atira no escuro.  
 
3.  Qual o maior entrave para o intraempreendedorismo? Nas mais de mil 
entrevistas com empreendedores que pediram demissão, descobrimos que a esmagadora
maioria teve ideias barradas. As empresas perdem talentos. Por isso é fundamental que o 
topo incentive a geração de ideias.   

 
LIVRE, MAS NEM TANTO 
 
Uma das formas de promover um ambiente empreendedor é dar aos funcionários tempo
para se dedicar a projetos paralelos. Poucas empresas levam essa política tão ao pé da
letra e alardeiam com tanto vigor quanto o Google. Todos os funcionários são encorajados 
a dedicar 20% de seu tempo de trabalho a projetos pessoais. Para futuros funcionários, a
prática soa como uma ótima ideia. A parte menos divulgada dessa fórmula é que por trás
da atitude existem metas rígidas a serem cumpridas. Isso é fundamental para garantir 
que os 20% não se tornem, digamos, 90% (como não existe controle de horário, os
funcionários é que decidem quando e como dividir esse tempo). Resume o CEO do
Google, Eric Schmidt: “Há que encontrar um equilíbrio. Se você exercer muito controle 
sobre os processos, não consegue inovação. Se exercer pouco controle, corre o risco de
tornar o ambiente caótico”.  
 

 
 
“MISTURA DE PERFIS” 
  
Para Marcos Hashimoto, do Insper, empreendedores e “pés no chão” devem conviver  
 



1. Todo funcionário deve ser empreendedor? Para as empresas, é melhor ter uma 
mistura de perfis. Também é importante ter pessoas com os pés no chão, que criam
menos, mas que estão preocupadas com o dia a dia, em como aquele projeto inovador vai
gerar dinheiro e se realmente vale a pena investir nele.  
 
2. Como premiar as boas ideias? O empreendedor não faz tanta questão de prêmios
em dinheiro. Ele prefere ganhar bolsas de estudos, um curso exclusivo ou então algo que
lhe dê a oportunidade de ampliar a rede de contatos e de conhecimento. Pode ser uma
mudança lateral na empresa, para uma nova área, por exemplo.  
 
3. O tamanho das empresas influencia no empreendedorismo? Sim, porque é mais 
fácil estimular seus funcionários a arriscar quando se tem uma estrutura mais enxuta, que
tende também a ser menos burocrática e hierárquica. O desafio para as grandes
empresas é maior, especialmente as multinacionais, onde boa parte das diretrizes precisa 
ser aprovada pela matriz.  
 

 

OS ENTRAVES 
 
Os maiores obstáculos ao empreendedorismo corporativo
geralmente se encontram na própria cultura da empresa.
Eis os principais, destacados pelos especialistas:  
 
1. Gerentes extremamente controladores 
 
2. Burocracia em demasia 
  
3. Rigidez nos processos 
  
4. Pouca tolerância a erros 
  
5. Baixo envolvimento das lideranças  
 

 

 
UM FIO REVOLUCIONÁRIO 
 
Conseguir aliar o conhecimento técnico dos
pesquisadores às necessidades dos clientes é uma
preocupação constante das empresas que costumam ter
mão de obra qualificada. Mas a tarefa não costuma ser
fácil, já que nem toda invenção resulta em um produto 
comercialmente viável. Após três anos imersa no estudo
das propriedades dos raios infravermelhos longos, a
física Tarcis Bastos, consultora de P&D da Rhodia,
conseguiu transformar suas pesquisas em um produto
inédito. Tarcis incorporou as propriedades dos raios 
infravermelhos a um fio de poliamida, que a empresa
chamou Emana. Esse fio é comercializado como matéria-
prima para a fabricação de bermudas, meias e roupas
que melhoram a circulação sanguínea periférica, o que
ajuda a combater a celulite. 



 
 
Fonte: Época Negócios, jun. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 23 jun. 2010. 
 


