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RH deve atentar à figura do
empreendedor corporativo

sarial, formada só por líderes?",
compara.

ristóvão Colombo, Marco
Pólo, Papa Pio VII. A história
da civilização revela grandes

exemplos de empreendedores,
figura que já teve fama de herói e
hoje vem se mostrando cada vez
mais necessária dentro dos novos
moldes das relações do traba-
lho. Em geral, são pessoas
inquietas e visionárias, que têm
coragem de assumir riscos e a
capacidade de liderar, de per-
suadir e de transformar sonhos
em coisas concretas que
geram valor para a empresa,
para si e para os colegas de
equipe.

"Em minha carreira nunca
ocupei a mesma posição por
mais de dois anos, senão os
riscos diminuem, o profissional
acostuma-se com o dia-a-dia,
deixa de ter boas idéias e
de investir em grandes proje-
tos", diz a vice-presidente
de operações para a Amé-
rica Latina da EDS, Maria Fer-
nanda Teixeira.

Ela conta que essa inquietude a
acompanha desde o início da car-
reira profissional. "Gosto de me
arriscar e encontrar soluções
novas, sempre com três objetivos:
acrescentar valor e crescimento à
empresa, criar oportunidades para
as pessoas que trabalham no meu
time e, claro, trazer benefícios para
mim, sejam de crescimento profis-
sional ou financeiro", detalha.

Maria Fernanda e a secretária
da Cultura de São Paulo, Claudia
Costin, formam a dupla feminina
entrevistada para o livro Empreen-
dedor Corporativo - A Nova Pos-
tura de quem faz a Diferença,
lançado recentemente pela Negó-
cio Editora; Claudia como símbolo
da empreendedora do setor públi-
co; Maria Fernanda, representando
o setor privado.

O presidente da Brasilprev,
Eduardo Bom Ângelo - autor do li-
vro em parceria com Herbert Stein-
berg, Marco Aurélio Klein, Ricardo
De Marchi e Victor Mirshawka Jr. -
salienta que não defende o princí-
pio de que os bem-sucedidos são
sempre empreendedores, mas sim
de que estes são os profissionais
de vanguarda. E também faz ques-
tão de enfatizar que o empreende-
dorismo corporativo não é uma
panacéia organizacional. "Todos os
princípios de gestão devem ser
mantidos nas empresas, mesmo
porque o empreendedor corporati-
vo não desqualifica outros tipos de
profissional. Dá para se imaginar
qualquer tipo de organização, seja
ONG, time de futebol ou empre-

Algumas características do
empreendedor corporativo levam
as empresas a formular conceitos

Eduardo Bom Ângelo: empresas não estão preparadas para os
empreendedores

equivocados. O fato de ser inquie-
to, não faz do empreendedor um
profissional que não consegue se
fixar em uma empresa. Bom Ângelo
cita como exemplo Herbert Schmid,
que foi admitido na Santista Têxtil
como tecelão, há 17 anos ocupava
cargo de diretor e hoje é o presi-
dente da empresa.

Ainda na sua visão, os profis-
sionais de RH ainda não compreen-
dem o empreendedor corporativo
como um fenômeno contemporâ-
neo. "A maior parte das pessoas
que comandam as organizações
não foi educada para ser empreen-
dedora. Ao contrário, na média
populacional ou mesmo nos cargos
de relevância hierárquica, as pes-
soas são conservadoras, procuram
preservar o conceito de emprego
tradicional, correr menos risco e
fazer a menor turbulência possível
para não serem notadas."

Além da questão cultural, a
pouca atenção ao empreendedor
corporativo, segundo Maria Fer-
nanda, justifica-se pela crise eco-
nômica mundial. "As empresas
reduzem riscos e investem menos.
Acho isso um equívoco, porque é
na crise que residem as melhores
oportunidades, já que no mercado
recessivo os custos de novos
investimentos são menores." Por
essa visão equivocada, diz ela,
mesmo se o RH ocupa posição
estratégica -"cerca de 30% ou 40%
das empresas" -, o incentivo ao
empreendedorismo é baixo.

O presidente da Brasilprev
destaca que nem todo o mercado é

o adequado ao empreen-
corporativo. "A empresa tem
tuar em um mercado cuja
itição seja acirrada e agres-
aso contrário não há porque
Dresa estimular seus fun-
ios a correrem risco. No
caso de uma empresa que é
líder absoluta em seu seg-
mento, não se justifica
pedir a alguém para atuar
como se fosse dono do
negócio e tomar esse risco
para si", exemplifica.

O segundo passo é olhar
para dentro da empresa e
avaliar se há ambiente propí-
cio. Como é esse ambiente?
"É onde há liberdade de
expressão, livre fluxo de
informação e processos
organizados para que as
pessoas possam apresentar,
validar e implementar suas
idéias e serem recompen-
sadas por elas. São poucas
as empresas com essas ca-
racterísticas, mas as que as

possuem são bem-sucedidas", apon-
ta Bom Ângelo.

SEXO FRÁGIL?
Se a livre expressão do

empreendedorismo é pressionada
pela fragilidade econômica, para a
mulher empreendedora o cenário é
um pouco mais complicado.
Embora hoje faça parte do merca-
do de trabalho e galgue postos
estratégicos nas organizações, o
sexo feminino ainda sofre discri-
minação no mundo dos negócios.
"Um homem em cargo executivo
consegue 'vender' uma idéia com
muito mais rapidez. Acredito que a
mulher leve cerca de 20% ou 30% a
mais no tempo de convencimento
do que o homem. As pessoas,
inclusive, comentam muito que
uma de minhas características é a
persistência, no sentido de não
desistir de uma idéia que eu
realmente acredite e que trará
benefícios para a empresa, para o
time e para mim", defende Maria
Fernanda.

Por conta disso, há pouco mais
de um ano, ela uniu-se a outras
profissionais e fundou o grupo
Executivas de São Paulo, que hoje
reúne cerca de cem mulheres
entre diretoras, vice-presidentes e
presidentes de empresas. O objeti-
vo é melhorar o networking entre
as executivas - coisa que, na
opinião de Maria Fernanda, os
homens fazem muito bem - e abrir
oportunidades iguais para as mu-
lheres. "Cada uma de nós busca
isso na empresa onde trabalha."
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