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RESUMO 

 
O alto nível de competitividade e de exigências nas demandas com que as 

organizações se deparam hoje em dia, formam um cenário no qual as ações de 
intraempreendedores podem representar uma vantagem competitiva para a organização. Para 
tanto, este estudo tem por objetivo identificar quais são as competências que caracterizam o 
intraempreendedor, sob a ótica de executivos e intraempreendedores, no contexto de duas 
organizações de grande porte e com atuações reconhecidas em seus segmentos. O aporte 
teórico é respaldado na indicação de autores dentro da literatura científica nacional e 
internacional. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória cujo método é o qualitativo. 
Participaram dez pessoas, sendo oito intraempreendedores e dois executivos, por meio de 
entrevistas com roteiro semi-estruturado. Faz parte da coleta de dados uma planilha contendo 
conceitos e perfis de atuação de intraempreendedores e dois formulários com escala para 
emitir valores em uma lista de comportamentos empreendedores. Os resultados foram tratados 
por meio da análise de conteúdo e analisados com base nas seis áreas de competências do 
empreendedor, quais sejam: de oportunidade, conceituais, sociais, organizadoras, estratégicas 
e de comprometimento, conforme Man e Lau (2000). Além dessas, foi necessário criar a área 
de competências comportamentais visando analisar todas as respostas emergidas no estudo. 
As conclusões indicam que as áreas de competências sociais, organizadoras, estratégicas e 
comportamentais, são as mais desafiadoras para a atuação do intraempreendedor, que 
demandaram, ou ainda demandam investimentos em capacitação. Observou-se ainda, mesmo 
estando fora do escopo da pesquisa, a preocupação com as competências técnicas. As políticas 
internas das organizações, no sentido do “jogo de interesses” ou alianças informais entre 
indivíduos ou grupos, surgem como fatores que podem inibir o comportamento 
intraempreendedor. Como esses dados não foram encontrados na literatura pesquisada, faz 
supor que essas atitudes podem ficar veladas no contexto organizacional. Os aspectos mais 
atrativos que impulsionam o intraempreendedor para um trabalho são o desafio, a dinâmica e 
a oportunidade de aprendizado, e esses aspectos são consolidados na medida em que o 
intraempreendedor utiliza suas características e competências a favor da organização e de si 
próprio. 

 

Palavras-chave: intraempreendedorismo, empreendedorismo, competências, inovação 



  

ABSTRACT 

 

The high level of competitiveness and requirements in the demands that organizations 
face today, form a scenario, in which, the actions of intrapreneurs may represent a competitive 
advantage for the organization. Therefore, this study aims at identifying what competencies 
characterize the intrapreneurs, from the perspective of executives and intrapreneurs 
themselves, in the context of two large organizations whose performances are recognized in 
their segments. The theoretical contribution is supported by quoting authors in national and 
international scientific literature. This is an exploratory research of qualitative methodology. 
Ten people took part in the research, with eight intrapreneurs and two executives, through 
interviews following a semi-structured script. It is part of this data collection a spreadsheet 
with concepts and action profiles of intrapreneurs and two forms, with scales, to emit values 
in a list with entrepreneurial behavior. The results were processed through content analysis 
and then, analyzed based on the six areas of entrepreneur competencies, which are: 
opportunity, conceptual, social, organizing, strategic and commitment, according to Man and 
Lau (2000). Besides, it was necessary to create the area of behavioral competencies aiming at 
analyzing the data arisen from this study. The findings indicate that the areas of social 
competencies, organizing, strategic and behavioral, are the most challenging for 
intrapreneurial performance, which required, or better still require, investments in training. It 
was also observed that, even being out of the scope of the research, there is a concern with 
technical competencies. The domestic politics in organizations, in the meaning of "game of 
interests" or informal alliances between individuals or groups, arises as factors that may 
inhibit the intrapreneurial behavior. As these data were not found in the researched literature, 
it is believed that these attitudes may be veiled in organizational context. The most appealing 
aspects that drive the intrapreneurs for work are challenge, the dynamics and opportunity for 
learning, and these aspects are consolidated in a way in which intrapreneurs use their 
characteristics and competencies for the organization and for themselves.  
 
Keywords: intrapreneurship, entrepreneurship, competencies, innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas têm se deparado com um contexto econômico de freqüentes mudanças no 

cenário competitivo, marcado pelos processos de globalização e inovações tecnológicas. 

Estão presentes, também, novas características de demandas do consumidor, que as levam em 

constantes necessidades de antecipações de tendências, ou no mínimo prontidão de respostas 

nas ações de adaptações às novas realidades.  

Frente a este cenário, as organizações encontram-se em busca de inovações, seja com 

novos produtos, novos negócios, ou novas estratégias de gestão para manterem-se 

competitivas, tanto na área de produção, como na administrativa e comercial.  

Conforme Penrose (1959, p. 149), a “firma” é um conjunto de recursos produtivos, 

que incluem desde recursos físicos a recursos humanos, cuja combinação e recombinações 

proporcionam um constante processo de expansão, sobretudo de diversificação. A 

diversificação, segundo esta autora, é vista como o crescimento na variedade de produtos 

finais produzidos, crescimentos em integração vertical e crescimentos no número de áreas 

básicas de produção que a organização opera se apoiando na base tecnológica. 

Em função deste cenário, as organizações precisam contar com pessoas em seus 

quadros, capazes de perceber e perseguir as oportunidades, desenvolvendo novas formas de 

utilização dos recursos, fomentando assim o comportamento empreendedor, de forma a 

manterem-se aptas à competição (MAIR, 2001; BUENO et al., 2004). 

Em artigo de 1987, referindo-se à economia dos Estados Unidos, Pinchot aponta que 

para manter sua competitividade, seriam necessárias tecnologias superiores, maior número de 

patentes de produtos e serviços, e melhores processos, aumentando assim a velocidade de 

inovações, com custos menores. Para o alcance de tais resultados, o autor aponta a 

importância das organizações contarem com a atuação de intraempreendedores. 
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A alta competitividade aqui já mencionada tem provocado a busca de formas 

alternativas de realizar a gestão de pessoas, por parte das organizações, uma vez que os 

modelos convencionais não têm dado as repostas necessárias, tanto para as empresas como 

para seus funcionários. Neste contexto, a gestão de pessoas por competências tem surgido no 

ambiente organizacional, como referência para a construção de instrumentos de gestão e 

também com diferente entendimento da gestão de pessoas, que permite, inclusive, integração 

mais nítida com as estratégias organizacionais, atuando no suporte ao alcance de seus 

objetivos (DUTRA et al., 2006). 

Tendo em vista essa realidade competitiva e com demandas exigentes, faz-se 

necessário a interpretação e vivência pró-ativa desse cenário por parte das organizações, no 

mesmo sentido utilizado por Crant (1996), pontuando que as organizações precisam 

identificar oportunidades e atuar nelas, com iniciativa, ações e perseverança. Para tanto, 

necessitam rever seus posicionamentos nos ambientes internos e externos, avaliar seu 

comportamento empreendedor, considerando os três elementos, conforme Mair (2001), quais 

sejam: inovação, autonomia e oportunidade, e identificar fatores que possam inibir ou facilitar 

ações intraempreendedoras entre seus empregados (KURATKU e MONTAGNO, 1989). 

Além disso, nesta busca por novas fontes de vantagens competitivas, as organizações 

precisam identificar, captar ou desenvolver competências alinhadas com seus objetivos 

estratégicos, passando pelo nível grupal até o individual, no sentido de cultivar suas 

capacidades dinâmicas, provendo-se do potencial necessário para criar, desenvolver e 

recombinar seus recursos (PRAHALAD e HAMEL, 1990; GRANT, 1996; HENDERSON e 

COCKBURN, 1994; TEECE et al., 1997; EISENHARDT e MARTIN, 2000; KOR e 

MAHONEY, 2000; FLEURY e FLEURY, 2001; RUAS, 2005; BRANDÃO e GUIMARÃES, 

2001).  
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No âmbito deste estudo, o objetivo foi o de identificar quais são as competências que 

caracterizam o intraempreendedor no contexto das organizações.  

Para tanto, esta dissertação está estruturada da seguinte forma: após a introdução, 

apresenta-se o referencial teórico levantando os principais pesquisadores do tema, 

apresentando resultados de pesquisa e concepções a que chegaram por meio de seus trabalhos; 

os procedimentos metodológicos descrevem os objetivos da pesquisa, bem como as etapas de 

seu desenvolvimento. Os resultados encontrados e suas análises são tratados no quarto 

capítulo e no quinto capítulo faz-se uma discussão dos mesmos, tendo por base os objetivos 

específicos do trabalho e por fim, procede-se a conclusão, as limitações da pesquisa, bem 

como as sugestões de novos estudos na área. 

 

1.1 Importância do estudo 

 

Schumpeter (1934) atribui ao empreendedorismo o importante papel de levar a 

economia adiante, ligando-o diretamente à inovação. No entendimento deste autor, o 

empreendedor não é somente aquele homem de negócio independente, como também todos 

aqueles que exercem esta função, mesmo que atuando de forma “dependente” de uma 

organização. 

Neste mesmo sentido, Pinchot (1985) pontua que o empreendedor pode ser encontrado 

em organizações já existentes, na figura de um agente interno à organização no exercício de 

atividades fundamentais. Por exemplo, na área de inovação, desenvolvimento de novos 

negócios, criação de novas formas de utilização de recursos dentre outras. Além disso, são 

evidenciados na busca de oportunidades essenciais à revitalização organizacional.  

Não obstante o empreendedorismo já ser praticado por organizações existentes há 

algum tempo (Mair, 2001), podem-se encontrar diversos conceitos no emprego do termo, com 
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conseqüentes diferentes entendimentos com reflexos nas políticas, estratégias e 

procedimentos de gestão adotados pelas organizações. 

Estas diferentes abordagens conceituais são apresentadas em estudos e pesquisas 

realizadas sobre o tema. Pesquisou-se autores que apontam as ações intraempreendedoras 

como exclusivas de determinadas áreas situadas nas “fronteiras” da organização (ANTONCIC 

e HISRICH, 2003) e autores que entendem que o comportamento empreendedor deve fazer 

parte da gestão do “dia-a-dia”, até novas formas de alcançar a competitividade (MAIR, 2001). 

Nos últimos tempos, depara-se com novos termos que são incorporados às práticas de 

gestão das empresas, que acabam se pautando por modismos e apropriando-se rapidamente de 

cada nova palavra surgida em relação ao contexto organizacional. 

“Intraempreendedor” é uma destas palavras que as organizações facilmente se 

apropriaram, sem necessariamente ter uma compreensão do conceito, bem como, dos 

desdobramentos decorrentes, inclusive, em termos de clareza dos papéis dentro da 

organização. 

O intraempreendedorismo acabou tendo uma proliferação muito rápida, com muitas 

organizações adotando fórmulas superficiais do conceito e suas conseqüências, 

desconsiderando, o entendimento do conceito por parte da comunidade interna, e também, sob 

o ponto de vista do individuo, características típicas do intraempreendedor, como: autonomia, 

autoconfiança, liderança, habilidade para a inovação, questionamento de regras, o que acaba, 

por vezes, levando as pessoas ao desconforto frente às organizações mais hierarquizadas, com 

possibilidades de perdas de talento para a empresa (DE SOUZA, 2006). 

Face ao alto nível de competitividade com que as organizações se deparam hoje em 

dia, e considerando-se as contribuições que as ações do intraempreendedor podem trazer para 

o desempenho organizacional, a importância deste estudo está em identificar as competências 
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requeridas do intraempreendedor neste contexto, que ainda são incipientes, no campo 

científico, sobretudo na literatura brasileira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

Conforme Morris et al. (1994), o termo empreendedorismo vem fazendo parte do 

ambiente de negócios há pelo menos duzentos anos, já tendo sido estudado sob diversas 

abordagens e, no entanto, ainda persiste uma falta de consenso sobre a definição do termo. 

O empreendedorismo, enquanto conceito, faz parte da experiência humana desde a 

criação do homem, mas apenas nos últimos dois séculos passou a ser estudado de maneira 

formal e somente há 50 anos passou a ser objeto de interesse científico significativo 

(FALCONE; OSBORNE, 2005). 

A visão de Cantillon sobre o empreendedor e o empreendedorismo está apoiada na 

idéia da análise de risco para tomada de decisão de investimento (FILION,1999). Segundo 

Wennekers e Thurik (1999), Cantillon situa a origem do empreendedorismo na imperfeição 

das previsões e nos desvios de interpretação das oportunidades existentes no futuro, entre os 

diversos agentes econômicos.  

Os trabalhos de Say, escritos na primeira metade do século XIX, tiveram o mérito de 

apresentar a diferença entre os lucros do capitalista que, na visão de Cantillon, era o 

empreendedor e os retornos obtidos por um outro agente, o criador de negócios que ele, Say, 

passou a caracterizar como o empreendedor (FILION,1999); entretanto, para facilitar o 

entendimento desse posicionamento é preciso focar na contextualização do seu trabalho. Esse 

autor acreditava na criação de novos negócios como mola propulsora do desenvolvimento 

econômico. Consolidou duas das perspectivas teóricas dominantes em seu tempo, reunindo o 

pensamento liberal que os fisiocratas franceses, como Quesnay e Mirabeau (circa 1750), 

haviam elaborado para desenvolver a agricultura, com o arcabouço intelectual que serviu de 
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fundamento para a Revolução Industrial, redefinindo, assim, a figura e o papel do 

empreendedor.  Say via, no empreendedor, um tomador de risco, já que investia seu próprio 

dinheiro para explorar oportunidades e obter lucros e apresenta uma relação entre a obtenção 

desses lucros e a inovação, identificando o empreendedor como agente de mudança efetiva no 

ambiente econômico.  

Stevenson e Jarillo (1990) propõem uma classificação das diversas abordagens 

realizadas ao longo dos tempos, em três correntes básicas, conforme enfoque de estudos: 1) “o 

que ocorre quando empreendedores agem; 2) por que eles agem e 3) como eles agem”.  

Segundo estes autores, a primeira corrente retrata mais a linha de pesquisas de 

economistas como, por exemplo, Schumpeter (1883 – 1950), sendo que seus estudos 

procuram enfocar os efeitos das ações dos empreendedores; a segunda pode ser referida como 

“abordagem psicológica /sociológica”, em que, dentre outros, se enquadra McClelland (1961), 

que direciona os estudos mais para o individuo que empreende: sua história, motivações, 

valores e metas; e a terceira procura o entendimento de como os empreendedores agem, como 

gerenciam, como se preparam para atingir suas metas. 

Para Schumpeter (1934), o empreendedorismo é o fenômeno fundamental do 

desenvolvimento econômico. Segundo este autor, a empresa é que leva adiante as novas 

combinações e o empreendedor é o indivíduo que tem a função de implementá-las. 

Stevenson et al. (1999) consideram o empreendedorismo como sendo algo além de um 

conjunto de características individuais, diferente de uma função econômica, tratando-se de um 

coerente padrão de comportamento gerencial. 

Ainda segundo Stevenson et al. (1999), empreendedorismo é uma abordagem ao 

gerenciamento, definida por eles como “a perseguição de uma oportunidade sem consideração 

aos recursos correntemente controlados.” (p. 5). 
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Dornellas (2003) apud Dornellas (2004) considera existir diversas definições possíveis 

para empreendedorismo, porém, entende que “sua essência se resume em fazer diferente, 

empregar os recursos disponíveis de forma criativa, assumir riscos calculados, buscar 

oportunidades e inovar.” (p. 81). 

No Quadro 1, podemos visualizar as sete perspectivas predominantes nos estudos 

sobre a natureza do empreendedorismo, conforme Morris et al. (1994). Os mesmos autores 

propõem a seguinte definição de empreendedorismo como síntese do pensamento 

contemporâneo: 

 

 “Empreendedorismo é uma atividade de processo. Ele geralmente envolve 
os seguintes inputs: uma oportunidade; um ou mais indivíduos pró-ativos; 
um contexto organizacional; risco, inovação; e recursos. Ele pode produzir 
os seguintes resultados: um novo empreendimento ou empresa; valor; 
novos produtos ou processos; lucro ou benefícios pessoais; e crescimento.” 
(p. 26) 

        

Entretanto, os mesmos autores ressalvam que esta definição não contempla a natureza 

variável do empreendedorismo, colocada abaixo em citação: 

 

 

“Empreendedorismo tem componentes atitudinais e comportamentais. Como 
atitude, refere-se à disposição de um indivíduo ou organização de abraçar 
novas oportunidades e assumir responsabilidades por mudanças criativas. 
Esta disposição às vezes é chamada de “orientação empreendedora”. De 
forma comportamental, ela inclui o conjunto de atividades necessárias para 
avaliar uma oportunidade, definir um conceito de negócios, estimar e 
adquirir os recursos necessários, e então operar e colher os resultados do 
empreendimento”.(STEVENSON, et al., 1989 apud MORRIS et al., 1994, p. 
26). 
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Ucbasaran et al. (2001) destacam que, considerando certa discrepância existente entre 

as diversas abordagens que procuraram explicar o comportamento empreendedor, são 

necessários estudos que tentem integrar a natureza interdisciplinar do empreendedorismo. 

 

Quadro 1: Sete Perspectivas da Natureza do Empreendedorismo 

Criação da riqueza 

 
Empreendedorismo envolve a assunção de riscos associados com a  
facilitação da produção em troca de lucro. 
 

Criação da empresa 

 
Empreendedorismo possibilita a fundação de novos negócios, quando não existia 
nada anteriormente. 
 

Criação da inovação 

 
Empreendedorismo se preocupa com uma combinação única de recursos que 
fazem os métodos ou produtos existentes serem obsoletos. 
 

Criação da mudança 

 
Empreendedorismo envolve a criação de mudanças, ajustando, adaptando e 
modificando um repertório pessoal, abordagens e habilidades para encontrar 
diferentes oportunidades disponíveis no ambiente. 
 

Criação de emprego 

 
Empreendedorismo se preocupa com empregar, gerenciar e desenvolver os 
fatores de produção, incluindo a força de trabalho. 
 

Criação de valor 

 
Empreendedorismo é um processo de criação de valor para clientes, explorando 
oportunidades não utilizadas. 
 

Criação de crescimento 

 
Empreendedorismo é definido como uma orientação forte e positiva em direção 
ao crescimento de vendas, renda, ativos e emprego. 
 

Fonte: Morris et al. (1994) 
 

 

2.2 Empreendedor 

 

McClelland (1962, 1971) considera o elemento denominado por ele de “motivação da 

realização” e, ainda, as necessidades de poder e afiliação, como fatores determinantes 

encontrados nos empreendedores de sucesso. Este autor acaba em estudo posterior, de 1982, 

identificando características do empreendedor de sucesso, que classifica em três categorias: 



22 
 
1) Categoria de realização: busca de oportunidades e iniciativa; exigência de qualidade e 

eficiência; persistência;  independência e autoconfiança. 

2) Categoria de planejamento e resolução de problemas: correr riscos calculados; busca 

de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos. 

3) Categoria de influência (relação com as pessoas): comprometimento;  persuasão e 

redes de contato.  

A linha socio-psicológica de pesquisas sobre o empreendedorismo da qual McClelland 

é um dos pioneiros tem uma importante contribuição para o estudo do empreendedorismo, na 

medida em que destaca os seguintes fatos relacionados com o seu protagonista – o individuo 

empreendedor: 

 

1)  “São indivíduos que carregam as atividades empreendedoras, 
independentemente, de como elas são definidas”. 
2) “Suas características (personalidade, experiência, habilidades, etc.) 
importam”. 
3) “Variáveis ambientais também são relevantes, não somente no sentido de 
que elas abrem oportunidades para explorar as ineficiências de mercado, 
como na visão dos economistas, mas, também, no sentido de que diferentes 
ambiente são mais ou menos condutivos ao empreendedorismo, e podem ser 
mais favoráveis ao sucesso do novo empreendimento” (STEVENSON e 
JARILLO, 1990, p. 21). 

 

Para Morris et al. (1994), três dimensões chaves estão subjacentes às atitudes e 

comportamentos empreendedores: 1) inovação; 2) assunção de risco; e, 3) pró-atividade 

(COVIN e SLEVIN, 1989; MILLER, 1983; MORRIS e PAUL, 1987). 

Na busca do entendimento do papel do indivíduo no processo empreendedor, a linha 

de pesquisa intitulada “cognição empreendedora” tem se mostrado uma eficaz ferramenta. 

Esta abordagem procura estudar as estruturas de conhecimentos que as pessoas 

empreendedoras utilizam para avaliar oportunidades, criar empreendimentos e fazê-los 

crescerem, compreendendo como estes indivíduos juntam informações em princípio 

desconectadas, de forma a identificar e inventar novos produtos ou serviços, reunindo os 
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recursos necessários para a implementação e crescimento dos negócios (MITCHELL et al., 

2002). 

Conforme Ucbasaran et al. (2001), existe uma carência quanto a pesquisas que 

procurem explicar por que,  quando e como determinados indivíduos são capazes de 

identificar e explorar certas oportunidades, enquanto outros não; outro aspecto é como os 

empreendedores utilizam o conhecimento que eles adquiriram. Para esses autores, a 

identificação e disseminação das habilidades acumuladas e aprendidas por empreendedores de 

sucesso, inclusive, favoreceriam a adoção das melhores práticas de negócios, por parte de 

empreendedores iniciantes.  

Crant (1996) sugere a personalidade pró-ativa como importante variável de previsão 

da intenção empreendedora, indicando a seguinte definição de personalidade pró-ativa:  

 

 

“Personalidades pró-ativas identificam oportunidades e atuam nelas, 
elas demonstram iniciativas, agem e perseveram até alcançarem 
mudanças significativas.” (p. 43).  

 

 

Como intenção empreendedora, entenda-se o primeiro passo em um processo 

empreendedor. 

Numa linha de pesquisa embasada na psicanálise, um estudo de Malach–Pines et al., 

(2002) ressalta a importância de uma comparação direta entre gerentes e empreendedores -  

“os dois personagens líderes no palco organizacional”, conforme os autores. O estudo sugere 

algumas semelhanças entre os dois, tais como: “um alto nível de comprometimento, 

envolvimento, energia e autoconfiança”, mas também diferenças significativas, dentre as 

quais os pesquisadores destacam algumas que estão muito mais presentes no grupo de 
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empreendedores pesquisados do que no de gerentes: “a maior identificação com o trabalho; 

uma disposição para assumir riscos para fazer os sonhos se tornarem realidade”.  

Nos empreendedores, ficam apontadas ainda como mais notáveis destas 

características: o amor pelos desafios; a assunção de riscos; iniciativa e independência. (p. 

183) 

  

2.3  Organização empreendedora 

 

No sentido de aplicar sua definição de empreendedorismo para uma organização, 

Stevenson e Jarillo (1990) indicam seis proposições lógicas relativas ao empreendedorismo 

corporativo, a saber: 

 

1)  “Uma organização empreendedora é aquela que persegue oportunidades, 
não importando os recursos que são presentemente controlados”. 
2) “O nível de empreendedorismo dentro da firma (i.e. a busca de 
oportunidades) é criticamente dependente das atitudes dos indivíduos dentro 
da firma, abaixo do primeiro nível gerencial”. 
3) “O comportamento empreendedor exibido por uma firma será 
correlacionado positivamente com os esforços de colocar os indivíduos em 
posição de detectar oportunidades; para treiná-los para serem capazes de 
fazer isso e para recompensá-los por fazer isso”.  
4) “Firmas que fazem um esforço consciente de minimizar conseqüências 
negativas de falhas quando oportunidades são perseguidas, demonstrarão o 
alto nível de comportamento empreendedor”. 
5) “Não somente o nível de sucesso, mas a própria quantidade 
empreendedora será uma função da habilidade (subjetiva) dos empregados 
de explorar oportunidades”.  
6) “Organizações que favorecem a emergência de redes de relacionamentos 
informais, internas e externas, e permitem uma gradual alocação e 
compartilhamento de recursos, demonstrarão um alto nível de 
comportamento empreendedor”. (STEVENSON e JARILLO, 1990, p. 23-
24) 

 

No mesmo sentido, Dornelas (2004) entende que pode ser vista como empreendedora 

qualquer organização em que se possa identificar uma (ou mais) das sete perspectivas da 

natureza do empreendedorismo de Morris et al. (1994), conforme apresentadas no Quadro 1, 
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independentemente, de ser uma organização já existente, de estar em fase de criação, do porte, 

ou do mercado em que atua. 

Em um estudo de caso com a empresa Odebrecht, sobre a formação da competência 

empreendedora, Cardoso e Barini (2003) trazem os princípios de gestão da organização, 

resumidos nos seguintes vetores: 

 

“a) enfoque no cliente; b) confiança no homem; c) delegação planejada; e) 
organização definida por programas, não por funções; f) segregação 
econômico-financeira entre os diferentes negócios; g) distribuição de lucros 
a todos os empregados envolvidos em cada negócio; h) reinvestimento nos 
negócios; i) comunicação simples e direta, que valoriza a linha de 
autoridade; j) participação intensiva e promoção da inovação; k) formação 
contínua de novos empresários internos; l) descentralização de poder; m) 
arquitetura flexível e horizontalizada; n) limitação da hierarquia em três 
níveis de autoridade, do responsável pela gerência dos contratos ao 
representante dos acionistas; o) permanente acompanhamento, avaliação e 
julgamento.” (p. 10) 

 

Os autores identificam o modelo de gestão adotado pela empresa, como 

empreendedor, onde os gerentes de linha são chamados internamente de “empresários  

parceiros” “que se vêem como empreendedores”, tendo “um claro entendimento de seu papel 

e poder na condução dos negócios”; assumindo “riscos calculados”, definindo “estratégias 

comerciais e de mercado”, “com uma liberdade equivalente ao do dono do negócio” (p. 11). 

Finalizando, Cardoso e Barini (2003) entendem a Odebrecht como um bom exemplo 

de organização empreendedora, destacando um aspecto facilitador do desenvolvimento da 

abordagem empreendedora que é o trabalho por projetos, que a empresa adota. 

Em dissertação sobre o comportamento empreendedor em uma grande e tradicional 

organização, Mair (2001) coloca-se como proposta de entendimento do comportamento 

empreendedor, principalmente o que denomina de empreendedorismo do “dia-a-dia” e menos 

aqueles “grandiosos empreendimentos”, visto sob um ponto de vista mais “heróico”, adota a 

seguinte definição de comportamento empreendedor: 
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“...um conjunto de atividades e práticas por meio do qual indivíduos em 
múltiplos níveis geram e utilizam de forma autônoma combinações 
inovativas de recursos para identificar e perseguir oportunidades”. (MAIRS, 
2001, p. 42)  

 

Pode-se identificar aí, os três elementos do comportamento empreendedor: inovação, 

autonomia e oportunidade. (MAIR, 2001) 

Mair (2001) lembra que empreendedorismo em organizações existentes não é uma 

coisa recente, pois “mesmo grandes organizações hierárquicas têm buscado incentivar 

iniciativas neste sentido, há décadas” (p. 44). Entretanto, gerenciamento e comportamento 

empreendedor sempre foram colocados como aspectos que devessem ser levados adiante, por 

áreas ou pessoas distintas.  

Sendo assim, projetos inovadores e empreendedores sempre foram executados por 

áreas especializadas em desenvolvimento de novos produtos, ou empreendimentos. Para a 

autora, o atual ambiente de negócios demanda uma abordagem em que as atividades rotineiras 

e a busca de oportunidades sejam gerenciadas, simultaneamente, baseados no uso inovador de 

recursos. Em seus estudos, Mair (2001) constata que o comportamento empreendedor da 

média gerência representa um importante elemento no crescimento dos lucros nessas 

organizações. 

O comportamento empreendedor em uma grande organização tem um caráter de 

“balanceamento”, combinando e dosando aspectos de integração e de autonomia, em que a 

média gerência empreendedora aparece como “malabarista” desempenhando variados 

conjuntos de atividades dentro dos limites organizacionais. (MAIR, 2001) 

Para Mair (2001), tanto os aspectos do ambiente, como as características do indivíduo 

contribuem para o comportamento empreendedor, atuando conjuntamente de uma forma 

complexa. Destaca, entretanto, que não é meramente o contexto objetivo que importa, pois 

“os gerentes criam seus “playgrounds” de ação em suas mentes. É esta interpretação subjetiva 
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do contexto de apoio que influencia o comportamento empreendedor de forma significativa” 

(p. 160).  

Ao contrário de outros pesquisadores, a autora entende que os aspectos emocionais e 

cognitivos dos gerentes não afetam de forma direta, mas sim indireta, o comportamento 

empreendedor, na medida em que determinam significativamente as percepções do contexto 

de apoio; e, ainda, que as crenças de auto-eficácia empreendedora do gerente, ou seja, o 

próprio julgamento positivo de sua capacidade de atingir sucesso em ações empreendedoras 

são um poderoso prognosticador do comportamento empreendedor, representando algo como 

uma “bússola interna para os gerentes serem persistentes e navegarem pelos perigos de se 

movimentarem do tradicional para um novo padrão empreendedor de comportamento”. (p. 

161) 

Desta forma, Mair (2001) chama a atenção que somente alterar elementos objetivos do 

contexto organizacional pode não ser suficiente para disparar comportamentos 

empreendedores, uma vez que tudo passa por como o indivíduo percebe esse contexto, suas 

disposições emocionais e cognitivas, suas interpretações subjetivas e sua auto-avaliação 

quanto às suas capacidades empreendedoras.  

A autora coloca que “competências auto-reguladoras são mecanismos efetivos para 

superar a resistência e facilitar o novo (empreendedor) padrão de comportamento”. (p. 164) e 

também podem ser a explicação para o entendimento de por que dentro de um mesmo 

contexto organizacional encontramos “ilhas de ação” no sentido do comportamento 

empreendedor, ajudando a percorrer o caminho entre a “intenção” e a “ação”. 

“...o julgamento efetuado pelos gerentes de suas habilidades para o 
desempenhar tarefas empreendedoras com sucesso (crenças na auto-eficácia 
empreendedora) são críticas para explicar porque alguns gerentes atuam de 
forma empreendedora, e outros, no mesmo contexto organizacional objetivo, 
não o fazem. Não é porque estes gerentes não possuem habilidades 
necessárias que eles não agem de forma empreendedora, mas porque eles 
não acreditam em suas capacidades de desempenhar atividades 
empreendedoras.” (MAIR, 2001) 
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Ireland et al. (2001) apontam a integração entre as ações empreendedoras e a gestão 

estratégica de ações como importante facilitador na criação da riqueza da firma.  

Conforme descrito por Weber, “a burocracia foi criada como uma alternativa 

altamente racional para o caos e inconsistência organizacional”. Sendo assim, pode identificar 

nela diversos fatores que tendem a reduzir a eficácia de programas de intraempreendedorismo. 

(CHISHOLM, 1987, p. 36) 

Por ser baseada em regras e regulamentações, a organização burocrática tem um viés 

natural para o passado, pois ela sempre vai buscar justificativas no passado, ou precedentes 

para justificar ações do presente. Essas regulamentações têm a intenção de controlar a 

tendência natural dos administradores de atuarem de forma personalista, conforme Weber. 

(CHISHOLM, 1987) 

Kuratku e Montagno (1989) em artigo sobre o “espírito intraempreendedor” afirmam 

que “empregados são desencorajados a se tornarem intraempreendedores por várias condições 

de suas organizações” (p. 84). Por outro lado, indicam a existência de fatores que facilitam 

que ações intraempreendedoras se desenvolvam positivamente em outras organizações.  

Os autores apresentam aspectos inibidores e facilitadores do intraempreendedorismo, 

com base em programas realizados em três empresas: 

 

1) Aspectos inibidores: “não-cooperação; falta de recompensas; punição 
da falha; padrões velhos de pensamento; regras e procedimentos; carência de 
fundos para experimentos; deficiência de conhecimentos sobre 
intraempreendedorismo; falta de tempo extra depois das tarefas diárias; falta 
de apoio da gerência de primeira linha” (p. 84) 
 
2) Aspectos facilitadores: “treinamento de intraempreendedores; 
competição no ambiente; desejo dos empregados de contribuir; estórias 
passadas com projetos intraempreendedores; recursos financeiros da firma; 
habilidade da firma de proteger os indivíduos dos riscos”. (p. 84)  
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2.4  Intraempreendedor 

O termo empreendedorismo tradicionalmente está mais relacionado à criação de novos 

negócios, porém, nos últimos anos, o enfoque do empreendedorismo corporativo tem 

adquirido importância crescente.  

“Esse enfoque refere-se ao empreendedorismo praticado em empresas já 
estabelecidas que já passaram pelas fases iniciais de crescimento e estão em 
busca de alternativas inovadoras para crescerem ainda mais, via a introdução 
de produtos ou serviços inovadores no mercado ou mesmo pela criação de 
novos negócios a partir do negócio atual da empresa.” (DORNELAS, 2004, 
p. 81).  

 

Esta prática tem também recebido as denominações de: Empreendedorismo interno ou 

Intraempreendedorismo (DORNELAS, 2004).  

Stevenson e Jarillo (1990) adotam a visão de empreendedorismo apresentada a seguir, 

de forma a aplicar, às corporações, resultados de pesquisas previamente realizadas no tema 

empreendedorismo, na busca de organizações empreendedoras. 

 

“Empreendedorismo é um processo pelo qual os indivíduos, ou sozinhos, ou 
dentro de organizações, perseguem oportunidades sem levar em conta os 
recursos que eles atualmente controlam (STEVENSON et al, 1989, apud 
STEVENSON e JARILLO, 1990, p. 23).” 
 

“ “Oportunidade” aqui é definida pelos autores como uma “situação futura” 
que é supostamente desejada e factível.” (STEVENSON e JARILLO, 1990, 
p. 23) 

 

Reforçando esta visão, destaca-se Stevenson et al. (1999) que entendem como não 

verdadeira a dicotomia gerada com base na distinção entre empreendedorismo e 

intraempreendedorismo. 

Para eles, o empreendedorismo é uma abordagem a administração que pode ser 

aplicada tanto em processos iniciais de um negócio, como em situações mais estabilizadas. 

O termo Intraempreendedorismo foi formulado por Gifford Pinchot (PINCHOT, 

1985), em livro sobre o tema, no qual procurava demonstrar como o empreendedorismo 
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poderia ser praticado em organizações, como forma de alcançar inovações (DORNELAS, 

2004). Conforme Pinchot (1987), “Intraempreendedores são os “sonhadores que fazem””. 

Pinchot e Pellman (1999) ressaltam que onde existir inovações em empresas, também 

encontraremos intraempreendedores que a viabilizem. Mesmo pequenas inovações partem de 

um sonho e demandam iniciativas e certa dose de coragem para serem desenvolvidas e 

implementadas. 

No Quadro 2, pode-se constatar comparação realizada por Pinchot (1989), entre 

características dos intraempreendedores, empreendedores e gerentes tradicionais. 

Quadro 2 : Quem é o intraempreendedor 

 Gerentes tradicionais Empreendedores Intraempreendedores 

Motivos 

Principais 

Quer promoções e outras 
recompensas corporativas 
tradicionais. Motivado 
pelo poder. 

Quer liberdade. Orientado 
para metas, autoconfiante e 
automotivado. 

Quer liberdade e acesso aos 
recursos da corporação. 
Orientado para metas e 
automotivado, mas também 
reage às recompensas e ao 
reconhecimento da 
corporação. 

Ação Delega a ação. Supervisão 
e relatórios consomem a 
maior parte da energia. 

Põe a “mão na massa”. Pode 
aborrecer os empregados 
fazendo de repente o trabalho 
deles. 

Põe a “mão na massa”. Pode 
saber como delegar, mas 
quando necessário faz o que 
deve ser feito. 

Coragem e 

Destino 

Vê outros como 
responsáveis por seu 
destino. Pode ser vigoroso 
e ambicioso,  mas pode 
temer a capacidade dos 
outros e prejudicá-los. 

Autoconfiante, otimista e 
corajoso. 

Autoconfiante e corajoso. 
Muitos intraemprendedores 
são cínicos a respeito do 
sistema, mas otimistas quanto 
à sua capacidade de superá-
lo. 

Risco Cuidadoso. Gosta de riscos moderados. 
Investe pesado, mas espera 
ter sucesso. 

Gosta de riscos moderados. 
Em geral não teme ser 
demitido, portanto, vê pouco 
risco pessoal. 

Status Importa-se com símbolos 
de status (escritório no 
canto, etc.). 

Fica feliz de sentar em um 
caixote, se o trabalho estiver 
sendo feito. 

Considera os símbolos de 
status tradicionais uma piada 
– prefere símbolos de 
liberdade. 

Decisões Concorda com aqueles no 
poder. Adia decisões até 
sentir o que o chefe quer. 

Segue sua visão particular. 
Decisivo, orientado para a 
ação. 

Gosta de fazer os outros 
concordarem com sua visão. 
Algo mais paciente e disposto 
a compromissos que o 
empreendedor, mas ainda um 
executor. 

A Quem serve Agrada aos outros. Agrada a si mesmo e aos 
clientes. 

Agrada a si mesmo, aos 
clientes e patrocinadores. 

Atitude em 
Relação ao 
Sistema 
 

Vê o sistema como 
nutriente e protetor, busca 
proteção nele. 
 
 

Pode avançar rapidamente 
em um sistema; então quando 
frustrado, rejeita o sistema e 
forma o seu próprio. 
 

Não gosta do sistema, mas 
aprende a manipulá-lo. 
 

 
(continua) 
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   (continuação) 
 Gerentes tradicionais Empreendedores Intraempreendedores 

Estilo de 
Solução de 
Problemas 

Resolve os problemas 
dentro do sistema. 

Escapa de problemas em 
estruturas grandes e formais, 
deixando-as e começando por 
conta própria. 

Resolve problemas dentro do 
sistema ou passa por cima 
dele, sem deixá-lo. 

Relacionamento 
com os Outros 

Hierarquia como 
relacionamento básico. 

Transações e acordos como 
relacionamento básico. 

Transações dentro da 
hierarquia. 

Fonte: Adaptado de Pinchot (1989, p. 44) apud in David (2004, p. 44) 

 

Antoncic e Hisrich (2003) afirmam que as pesquisas sobre intraempreendedorismo 

evoluíram em três áreas de enfoque: 1) com foco no indivíduo intraempreendedor e suas 

características; 2) com foco na formação de novos empreendimentos corporativos; e 3) com 

foco na organização empreendedora. 

Entendem estes autores que as maiores contribuições do estudo do 

intraempreendedorismo tenham sido no sentido de despertar a consciência para a importância 

do papel do empreendedorismo na revitalização e no desempenho de organizações já 

existentes, aumentando o entendimento sobre os intra-empreendedores de sucesso e as 

organizações empreendedoras. 

Outras pesquisas trouxeram várias definições para o empreendedorismo, tais como: 

fazer coisas novas e abandono do habitual para perseguir oportunidades (VESPER, 1990); o 

espírito empreendedor dentro das organizações existentes (HISRICH  e PETERS, 1998); e 

criação de uma nova organização por outra organização, ou estimulação para a renovação e 

inovação dentro das organizações (SHARMA e CHRISMAN, 1999), conforme Antoncic e 

Hisrich (2003). 

Antoncic e Hisrich (2003) propõem a definição de intraempreendedorismo como o 

empreendedorismo dentro de uma organização já existente, independente de seu tamanho, 

referindo-se a intenções emergentes de comportamentos e comportamentos voltados ao  

abandono do habitual, envolvendo criação de novos negócios, inovações em atividades e 
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desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, 

estratégias e posturas competitivas. 

O intraempreendedorismo opera nos limites da organização não no seu core.  O core é 

objeto de gerenciamento do habitual, em que se concentram a maioria das operações 

rotineiras, suas repetições, com eficiência na produção e outras ações de suporte. Isto é o 

oposto de mudanças como: criação de novos negócios; renovação da organização e inovações 

(SANDBERG, 1992 apud ANTONCIC e HISRICH, 2003).  

 

“Intraempreendedorismo pode ser visto como uma atividade curiosa de 
constante busca na fronteira, não no core.” (ANTONCIC e HISRICH, 
2003). 

 

Finalizando, para Antoncic e Hisrich (2003), o intraempreendedorismo em nível da 

organização pode ser mais bem entendido por meio de uma abordagem das características e 

conteúdos de suas dimensões, sendo que ele propõe uma concepção de 

intraempreendedorismo multidimensional, apontando oito dimensões já estudadas 

anteriormente em outras pesquisas (COVIEN e SLEVIN, 1989; GUTH e GUINSBERG, 

1990; ZAHRA, 1991; LUMPKIN e DESS, 1996; KNIGHT, 1997), quais sejam: 1) novos 

empreendimentos; 2) novos negócios; 3) inovações em produtos ou serviços; 4) inovações em 

processos; 5) auto-renovação; 6) assunção de risco; 7) pró-atividade; e 8) agressividade 

competitiva. 

Conforme Hashimoto (2006), Wunderer (2001) apresenta a seguinte definição para o 

intraempreendedor: 

 

“...o intra-empreendedor é um colaborador da empresa que inova, identifica 
e cria oportunidades de negócios, monta e coordena novas combinações ou 
arranjos de recursos para agregar valor. Age para atender necessidades 
latentes e busca fazer de forma mais eficaz o que já existe.” (WUNDERER, 
2001 apud HASHIMOTO, 2006, p. 21). 
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O Quadro 3 ilustra as iniciativas empreendedoras em uma organização 

intraempreendedora, por meio de uma matriz classificatória. Por este quadro, podemos ver 

que iniciativas intraempreendedoras podem ocorrer em várias situações, não se restringindo 

unicamente à criação e ao desenvolvimento de novos produtos. Ações intraempreendedoras 

podem existir em qualquer área da organização, onde acabam resultando em valor para o 

cliente ou para a organização em si. Desta forma, podemos ter ações direcionadas a melhorias 

ou inovações em processos administrativos ou de negócios; além daquelas voltadas ao 

desenvolvimento de novos produtos ou melhorias em produtos já existentes (HASHIMOTO, 

2006). 

 

Quadro 3: Matriz de classificação de intra-empreendimentos Negócio versus Administrativo 

 

NEGÓCIO 

PRODUTO 

 
Desenvolvimento de um novo 
produto ou serviço 

 
Implementação de melhorias em 
produtos ou serviços já existentes. 

 

NEGÓCIO 

PROCESSO 

 
Implementação de uma nova rotina 
de processo em produtos ou 
serviços já existentes. 

 
Implementação de melhorias a um 
processo em produtos ou serviços 
já existentes. 

 

ADMINISTRATIVO 

PROCESSO 

 
Implementação de uma nova rotina 
de processo nas áreas internas de 
staff. 

 
Implementação de melhorias a um 
processo nas áreas internas de staff. 

 INOVAÇÃO MELHORIA 

 Fonte: Hashimoto (2006, p. 18) 

 

Para Luchsinger e Bagby (1987), organizações que fomentam o 

intraempreendedorismo são caracterizadas por prática de princípios “iluminadas” de gestão; 

adoção de um estilo empreendedor que evita barreiras burocráticas e promoção de um clima 

de inovação;   encorajamento do intraempreendedorismo e inovação entre a força de trabalho” 

(p. 12).  

Conforme esses autores, a natureza psicológica do intraempreendedor é semelhante a 

do empreendedor, mesmo sendo o empreendedor independente e sempre em estágio de “inicio 
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de operações”, e o intraempreendedor, atuante no contexto interno de uma organização, em 

que opera dentro de uma estrutura com normas e procedimentos estabelecidos. 

O intraempreendedor pode normalmente contar com um suporte administrativo e 

operacional da organização, além de capital. O empreendedor é o patrão, tem mais controle 

sobre o seu ambiente; porém, corre o risco de ter que arcar com investimentos que 

eventualmente podem não dar certo e até uma falência. O intraempreendedor, por seu lado, 

tem que responder a um superior e buscar patrocínios, podendo ter que enfrentar críticas e 

resistências internas à organização. Para tanto, o seu perfil comportamental pode ser um ponto 

crítico na busca do sucesso. (LUCHSINGER e BAGBY, 1987) 

Em outro estudo de análises comparativas entre o intraempreendedor e o 

empreendedor, Sauser (1987), por meio da identificação de falhas que ocorrem com 

empreendedores, busca pontos para um aprendizado e melhoria das ações de 

intraempreendedores.  

Para tanto, destaca seis principais razões de falhas de empreendedores e sua aplicação 

para o sucesso intraempreendedor, quais sejam: 

1) “Insuficiência de capital”: Empreendedores acabam muitas vezes subestimando 

necessidades de capital, pelo excesso de entusiasmo ou otimismo. 

Aplicação para os intraempreendedores: Apesar de os intraempreendedores estarem mais 

protegidos das questões envolvidas por risco de capital, pela própria estrutura da organização, 

também devem estar atentos a estes aspectos e possíveis falhas, pois a aprovação de verbas 

adicionais pode trazer dificuldades. 

2) “Planejamento pobre”: Segunda maior causa de malogro de negócios. 

Aplicação para os intraempreendedores: As implicações são bem claras para os 

intraempreendedores que, para evitar a falha, devem buscar apoio e os serviços das diversas 
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áreas da organização na realização de “pesquisas de mercado, avaliação de produtos, locações 

de imóveis e outras decisões táticas”. 

3) “Deficiências de habilidades e credibilidade”: Muitos empreendedores entram em 

negócios que estão além de suas habilidades, o que pode levar à perda de credibilidade 

perante o mercado. 

Aplicação para os intraempreendedores: Da mesma forma, o envolvimento em iniciativas para 

as quais não se tem habilidade requerida pode levar o intraempreendedor ao descrédito na sua 

corporação, com prejuízos para a sua carreira. 

4) “Gerenciamento financeiro deficiente”: Vários negócios pequenos falham por falta de 

um gerenciamento nas questões de controle do fluxo de caixa, concessão de crédito e 

cobrança. 

Aplicações para os intraempreendedores: “Mesmo intraempreendedores muito criativos, 

acabam falhando se não souberem controlar apropriadamente suas verbas orçamentárias”. No 

caso de deficiências nesta área, existe sempre a saída de contratar-se um apoio com esta 

habilidade. 

5) “Falha em seguir regulamentações”: Faz parte da constituição psicológica de muitos 

empreendedores a frustração com controles, formalidades e “papeladas”. Isto pode levar a 

problemas como não pagamento de taxas; não renovação de licenças, dentre outros. 

Aplicações para os intraempreendedores: Cometer os erros acima mencionados para o 

empreendedor é difícil no caso dos intraempreendedores, uma vez que a estrutura de áreas da 

organização, normalmente, não o permitiria, ou deixaria de fazer. Porém, esta característica 

pode levar intraempreendedores a não respeitarem políticas e procedimentos da organização, 

levando a criação de problemas desnecessários com alguns gerentes, trazendo “inimigos” para 

o empreendimento. 
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6) “Deficiência de habilidade gerencial”: Muitos empreendedores brilhantes e criativos, 

mesmo tendo excelentes idéias acabam falhando em sua implementação, por não possuírem 

habilidades de gestão essenciais como: “motivar, selecionar, treinar e dirigir pessoas, 

comunicar-se e solucionar conflitos”. 

Aplicações para os intraempreendedores: As implicações para os futuros intraempreendedores 

são de que é necessário aperfeiçoar as próprias habilidades gerenciais, antes de lançar-se num 

empreendimento interno. Aprender a planejar e organizar; desenvolver e aplicar suas 

habilidades interpessoais; certificando-se de que é capaz de liderar e treinar antes de pleitear o 

gerenciamento de uma ação intraempreendedora. (SAUSER, 1987). 

 

2.5 Competências 

 

O conceito de competência teve sua primeira proposição mais estruturada em 1973, 

em David McClelland (1973), quando este autor pesquisava formas mais efetivas de embasar 

processos de seleção de pessoal (DUTRA et al., 2006). Posteriormente, diversos autores 

nacionais e internacionais têm desenvolvido estudos sobre o tema, podendo ser encontrada, na 

literatura acadêmica, uma vasta gama de definições. 

Dentro de uma perspectiva da estratégia organizacional, a noção de competência 

ganha evidência a partir do conceito de competências essenciais (core competence) em 

Prahalad e Hamel (1990), além do modelo da visão baseada em recursos (VBR) em Barney 

(1991). 

 

“As competências essenciais são o aprendizado coletivo na organização, 
especialmente como coordenar as diversas habilidades de produção e 
integrar as múltiplas correntes de tecnologia.” (PRAHALAD e HAMEL, 
1990, p. 298) 
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2.5.1 Competências essenciais 

 

C.K. Prahalad e Gary Hamel afirmam em 1990 que, durante a década de 80, os 

executivos seniores tinham que demonstrar resultados por meio de revisões nas estruturas 

organizacionais e diminuindo níveis de comando nestas organizações.  

Porém, para a década seguinte, a grande contribuição destes executivos seria no 

sentido de “identificar, cultivar e explorar as competências essenciais que tornam o 

crescimento possível – na verdade, eles terão que repensar o conceito da corporação em si.” 

(p. 293) 

Para esses autores, em mercados com fronteiras mais flexíveis, o desafio para os 

executivos será o de criar organizações com produtos de “funcionalidade irresistível” que os 

clientes ainda nem sabem que precisam. Para tanto, precisam identificar as competências 

essenciais próprias de suas organizações, que proporcionariam um diferencial competitivo a 

ser explorado na criação e desenvolvimento de seus produtos. 

De grande relevância para a gestão de pessoas, os autores chamam atenção para os 

processos de terceirização, os quais, por vezes, as empresas falharam na identificação ou 

descuidaram de suas competências essenciais, deixando de fazer investimentos internos em 

desenvolvimento, avaliando determinados processos como simples “centros de custos”, 

passando-os para terceiros executarem. 

 Salientam que a terceirização pode, por vezes, ser um caminho mais rápido e menos 

custoso para tornar um produto competitivo, porém, cabe também analisar o que se está 

perdendo em termos dos conhecimentos e habilidades que ficariam no âmbito interno da 

organização, sob domínio de suas equipes de colaboradores, permitindo a sustentação da 

liderança competitiva no seu segmento de atuação. 
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Como a melhor utilização para a obtenção da contribuição de cada recurso está ligada 

ao domínio de tecnologias adequadas, o aprendizado do quadro de pessoal da empresa 

representa fator fundamental, como uma força cognitiva da empresa, para o desenvolvimento 

do conhecimento necessário para o estabelecimento do seu modo de atuação, na definição de 

processos e rotinas. Este conjunto vai sendo desenvolvido ao longo da história de cada 

empresa, representando, assim, o conhecimento da empresa que a habilita a uma atuação 

estratégica. Ao longo de sua história, a empresa se depara com novos desafios advindos do 

mercado que a leva em busca da sua forma de obtenção da melhor resposta.  

Estes momentos realimentam o potencial de capacidades dos empreendedores e 

gerentes da empresa, percorrendo, conforme colocado no texto, um “ciclo virtuoso”, que lhe 

permite a aquisição de novas competências para a obtenção e sustentação de resultados. (KOR 

e MAHONEY, 2000) 

Prahalad e Hamel defendem também uma nova visão da organização em relação às 

rígidas estruturas por unidade de negócios, isto é, sob o ponto de vista da gestão das 

competências essenciais, propõem que os profissionais identificados como detentores de 

competências individuais, ligadas às competências essenciais da organização, deveriam ser 

tratados como talentos a serviço da organização como um todo que, ora podem estar 

colaborando em determinado produto ou processos, ora, tendo em vista as estratégias globais 

da organização, podem ser realocados em unidades em que sua contribuição seja 

ocasionalmente prioritária.  

Neste sentido, uma arquitetura estratégica deveria ser desenvolvida pelos gerentes 

seniores da organização, de forma a se pensar antecipadamente nas competências essenciais 

que precisarão ser desenvolvidas, nas tecnologias que serão necessárias, como serão alocados 

os recursos para as implementações necessárias, quais as pessoas que serão vinculadas aos 

projetos. 
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“As competências essenciais são a fonte geradora de desenvolvimento de 
novos negócios. Elas devem constituir o foco para a estratégia em nível 
corporativo.” (PRAHALAD e HAMEL, 1990, p. 315)  

 

 

2.5.2 Visão Baseada nos Recursos (VBR) 

 

A Visão Baseada nos Recursos (VBR) é um modelo teórico de gestão estratégica que 

parte do ponto de vista da heterogeneidade de recursos e desempenhos entre as firmas de 

determinada indústria. Sendo assim, aponta como possíveis fatores para o alcance e 

sustentação do desempenho diferenciado, as características intrínsecas de recursos, 

competências e capacidades organizacionais que cada empresa possui (PRAHALAD e 

HAMEL, 1990; BARNEY, 2002).  

De uma forma geral, os autores dividem estes atributos de cada empresa, em quatro 

categorias:  

- Capital Financeiro (os diferentes recursos financeiros que a empresa possui para 

implementar suas estratégias); 

-  Capital Físico (que incluem a localização geográfica, a planta e equipamentos disponíveis); 

- Capital Humano (considerando as experiências, conhecimentos, desempenho individual e 

das equipes dos quadros gerenciais e operacionais da empresa);  

- Capital Organizacional (que contempla os procedimentos, a estrutura e a cultura 

organizacional, bem como sua reputação) (BARNEY, 2002). 

Na lógica da VBR, para alcançar uma vantagem competitiva, a firma deve buscar o 

domínio dos recursos e competências considerados raros e de difícil imitação por parte da 

concorrência. Barney propõe um modelo de análise das competências com potencial para 

gerar vantagem competitiva sustentada, chamado de  estrutura VRIO , onde: 
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“V” = A questão do Valor, ou seja, a firma deve-se perguntar se seus recursos estão sendo 

capazes de responder as ameaças e oportunidades do mercado. 

“R” = A questão da Raridade: Trata-se de recursos dominados por apenas poucos 

concorrentes?  

“I” = A questão da dificuldade de Imitação: Seria fácil para as firmas que não possuem 

determinado recurso obtê-lo, ou desenvolvê-lo? 

“O” = A questão da Organização: Estão as políticas, estruturas e procedimentos da firma 

organizados para explorar o valor destes recursos raros e de difícil imitação? 

Segundo Barney, a vantagem competitiva pode ser encontrada em vários dos recursos 

e capacidades que uma firma controla, cabendo a responsabilidade de criar, cultivar e explorar 

estas capacidades raras, a cada empregado da firma. A fim de adquirir uma vantagem 

competitiva, uma firma deve descobrir suas próprias capacidades diferenciadoras e como usá-

las na escolha e implementação de estratégias (BARNEY, 2002). 

A VBR ainda aborda aspectos definidos como recursos socialmente complexos, nos 

quais ressalta que a composição das equipes de trabalho, o ambiente e relacionamentos no 

trabalho, e a cultura organizacional, além de representarem recursos valorosos, também, 

podem ser raros e de difícil imitação, podendo tornar-se assim fonte de vantagem competitiva 

sustentada. 

 Kor e Mahoney (2000) descrevem as competências gerenciais de uma firma como o 

grande agente na obtenção da vantagem competitiva, uma vez que permitem à empresa obter 

a melhor contribuição do conjunto de recursos que dispõe. Traduzindo-se num ativo raro e de 

difícil imitação pela concorrência. 

Conforme já abordado, dentro do modelo conceitual da VBR,  os recursos e 

capacidades são os fatores chaves na busca da vantagem competitiva. Porém, com mercados 

em constante estado de mudanças, aquilo que era a necessidade hoje ou o conjunto de 



41 
 
recursos e capacidades que diferenciava a organização frente a esta necessidade,  pode não ser 

o que fará a diferença amanhã. 

Desta forma, uma firma para ter vantagem competitiva sustentada deve também 

possuir capacidades dinâmicas, entendendo sob este conceito, os processos organizacionais e 

estratégicos, com os quais a firma pode alterar sua base de recursos, integrando-os e 

recombinando-os de forma a gerar novas estratégias de valores (GRANT, 1996).  

Capacidades dinâmicas são os ativos que dotam a firma do potencial necessário para  

criar, desenvolver e recombinar outros recursos em novas fontes de vantagem competitiva 

(HENDERSON E COCKBURN, 1994; TEECE ET AL., 1997).  

Eisenhardt e Martin definem capacidades dinâmicas da seguinte forma: 

 

“Os processos da firma que usam recursos – especialmente os processos de 
integrar, reconfigurar, adquirir e realizar recursos – parar acompanhar e até 
mesmo criar mudanças de mercado. Capacidades dinâmicas então são as 
rotinas estratégicas e organizacionais pelas quais as firmas adquirem novas 
configurações de recursos conforme os mercados emergem, colidem, 
dividem, evoluem e morrem.” (EISENHARDT E MARTIN, 2000, p. 1107) 

 

Dosi e Teece (1993) propõem que os limites de desenvolvimento de uma empresa 

devem se basear no conjunto de competências essenciais que ela domina e que estas 

competências se caracterizam de forma variável, em função de suas estratégias de integração 

vertical e horizontal - em face da diversificação de produtos a que se propõe. Estas diferenças 

podem ser explicadas, considerando três classes de fatores, conforme colocado pelos autores: 

1)      O aprendizado da empresa;  

2)    O seu caminho de evolução (que se forma a partir de suas escolhas quanto a que 

atividades desenvolver, que estratégias e tecnologias foram selecionadas e as competências 

que possui); 

3)      O grau de competição do ambiente externo a que estão submetidas, uma vez que estes 

desafios externos favorecem o desenvolvimento de novos conhecimentos e competências.  
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Considerando esses fatores, a empresa deve fazer um balanço para embasar suas 

decisões estratégicas, procurando considerar aquilo que suas competências oferecem como 

uma vantagem competitiva versus o que uma nova decisão pode demandar em termos de 

desenvolvimento de competências. Ou seja, na visão dos autores, a busca pela inovação e por 

novas tecnologias deve fazer parte do escopo de atuação de qualquer empresa. 

Entretanto, ela deve também preservar e cultivar aquelas competências que já estão 

instaladas em função das atividades desenvolvidas, pois, na busca de grandes saltos de 

patamar tecnológico ou na diversificação de produtos, a empresa pode se colocar numa 

situação de desconfiguração, perdendo o domínio que tinha em seu nível de atuação, sem 

adquirir as capacidades que lhe permitiriam atuar de acordo com os novos objetivos 

estratégicos.  

Cabe avaliar o grau de absorção para as mudanças disponível na empresa, ou seja,  que 

níveis de novos conhecimentos e reestruturações seriam viáveis para implementação. 

 

2.5.3 Competências individuais 

 

As competências podem ser definidas em três níveis, desde a mais abrangente, ou seja, 

as competências essenciais (PRAHALAD E HAMMEL, 1990) que retratam a dimensão mais 

organizacional de competências; num nível intermediário teríamos as competências 

funcionais que estariam numa dimensão de grupo, referindo-se mais as competências 

necessárias às áreas vitais da empresa; e, por último, temos as competências individuais, em 

que podem ser situadas as competências gerenciais (RUAS, 2001). 

Conforme Dutra et al.,(2006), em trabalhos realizados nos anos 70, 80 e 90,  autores 

em sua maioria de origem americana descrevem competência como “o conjunto de 

qualificações (underlying characteristics) que permite à pessoa uma performance superior em 
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um trabalho ou situação.” (p.3). Dentre esses autores são destacados McClelland, (1973), 

Boyatzis (1982) e Spencer (1993).  

Por outro lado, em trabalhos desenvolvidos por Le Boterf (1994), Zarifian (1996) e 

Fleury (1995), a definição de competência passa a ressaltar as realizações das pessoas, os 

produtos e entregas que elas efetuam. Atualmente, existe uma tendência de ampliação dos 

conceitos apresentados, com a adoção de visões mais integradoras, encontrando-se aí autores 

como Mclagan (1997), Parry (1996) e, no Brasil, Fleury (2000 e 2002), Ruas (2002 e 2005), 

Dutra (2001 e 2004) e Hipólito (2001) (DUTRA et al., 2006). 

Le Boterf (2003, p. 92) aponta que, do profissional competente, espera-se que ele 

saiba administrar uma situação complexa, envolvendo: saber agir e reagir com pertinência; 

saber combinar recursos e mobilizá-los em determinado contexto; saber transpor; saber 

aprender, do qual o profissional consegue tirar um aprendizado de sua experiência; e, por 

último, o saber se engajar. 

Em Zarifian (2003), o conceito de competência está fundamentado em três elementos 

básicos: competência como tomada de iniciativa e responsabilidade frente a situações com as 

quais o profissional se defronta; competência como uma inteligência prática que se apóia em 

conhecimentos adquiridos, transformando-os conforme a situação se apresenta; e competência 

como a faculdade de mobilização de rede de atores em torno de uma situação, compartilhando 

desafios e assumindo áreas de responsabilidade. 

Fleury e Fleury (2001) definem competência como: “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.” (FLEURY e 

FLEURY, 2001, p.188). 

No nível individual das competências, Fleury e Fleury (2001 p.192) categorizam as 

competências em três blocos: 1) competências técnicas profissionais, aquelas específicas de 
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uma “ocupação, operação ou tarefa”; 2) competências sociais, as necessárias para a interação 

com pessoas; 3) competências de negócio, aquelas “relacionadas à compreensão do negócio, 

seus objetivos, no contexto de mercados, clientes e competidores, assim como o ambiente 

político e social”. 

Salientando como outros autores a noção de uma “competência em ação”, Ruas (2001) 

declara: 

 
“Enfim, para que haja competência, é necessário colocar em ação um 
repertório de recursos – conhecimentos, capacidades cognitivas, capacidades 
integrativas, capacidades relacionais etc. -, os quais são colocados à prova 
em desafios oriundos da concepção de novos projetos, dos problemas mais 
complexos, dos incidentes, das panes etc.” (RUAS, 2001, p.249)  

 

Ainda, segundo Ruas (2001), os elementos que continuam a prevalecer, como 

referências para qualquer classificação, no campo da caracterização de recursos de 

competências e suas dimensões, são os três eixos clássicos: “1) conhecimentos (saber); 2) 

habilidades (saber – fazer); e, 3) as atitudes (saber ser / agir)”. (p. 249) 

Em pesquisa realizada sobre a compreensão e utilização do conceito de competência 

com profissionais de recursos humanos de grandes empresas brasileiras, Dutra (2006) 

constata que a visão de competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (CHA) que a pessoa possui ou aqueles demandados para certa posição, conforme 

conceito empregado por David McClelland (1973) é o de maior popularidade entre os 

profissionais consultados. 

Cheetam e Chivers (1996) apresentam um modelo de competências profissionais que 

procura contemplar elementos coerentes de algumas abordagens distintas de estudos de 

competências já realizados. Nesse modelo, ficam identificados quatro componentes chaves de 

competências profissionais que compõem o que os autores definem como o “coração” do 

modelo, a saber: 

1) conhecimento / competências cognitivas - definido como a posse dos conhecimentos 
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relacionados ao trabalho e a habilidade de/para colocá-los em uso efetivo; 

2) competências funcionais – a habilidade de desempenhar efetivamente certas tarefas, de 

forma a produzir determinados resultados; 

3) competências pessoais ou comportamentais – visto como a capacidade de adotar 

comportamentos adequados à situações de trabalho; 

4) competências de valores e ética  definido como: “...a posse de valores pessoais e 

profissionais apropriados e a habilidade de fazer julgamentos claros neles baseados, em 

situações relacionadas ao trabalho.” (p.24). O subgrupo pessoal envolve aspectos como 

respeito às leis, sensibilidade social e moral, e religiosidade; no subgrupo profissional, 

estariam o respeito a códigos de conduta profissional, sensibilidade para o ambiente, foco no 

cliente, dentre outros. 

Os autores ressaltam que esses vários aspectos das competências são na prática 

interligados e de alguma forma dependentes uns dos outros. 

Envolvendo esses quatro componentes principais, neste modelo, têm-se ainda as 

“metacompetências”, que incluem: comunicação, criatividade, solução de problemas, 

aprendizagem, autodesenvolvimento, agilidade mental e reflexão. Este nível acaba 

influenciando os demais componentes, seja ajudando na aquisição de outras competências, 

seja realçando as competências de qualquer um dos quatro componentes. 

Posteriormente, em Cheetham e Chivers (1998), os autores procedem a uma revisão 

do modelo, passando a considerar também aspectos como, contexto e ambiente de trabalho, 

personalidade e motivação, além de algumas redefinições conceituais efetuadas. 

Godoy et al. (2006), a partir do modelo de competências proposto por Cheetham e 

Chivers (1996, 1998) e, com base em estudo realizado junto a alunos de curso de graduação 

de Administração, chegaram a um modelo que considera quatro dimensões de competências: 
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1) competência social – equivalente ao que Fleury e Fleury (2001) chamaram de 

“competências sociais” e Cheetam e Chivers (1998) de “competência pessoal ou 

comportamental”; 

2) competência solução de problemas – capacidade de aplicar conhecimentos variados 

em diferentes situações, segundo o modelo proposto por Cheetham e Chivers (1998); 

3) competências técnico-profissionais, também presentes em Fleury e Fleury (2001) e 

relacionadas à “competência funcional” de Cheetham e Chivers (1998); e 

4) competências básicas que influenciam as outras três, englobando comunicação, 

análise, raciocínio lógico e reflexão, relacionadas às metacompetências no modelo de 

Cheetham e Chivers (1998). 

No estudo de Godoy et al (2006), as competências de valores e ética, previstas no 

modelo de Cheetam e Chivers (1998), não demonstraram resultados de acordo com os 

critérios de validação ou consistência interna. 

Streit (2001) apresenta conceito para competências gerenciais, em especial as 

associadas à geração de inovação na gestão, como sendo “o saber mobilizar e combinar 

atributos pessoais e ambientais associados à geração de inovação na gestão, agindo de 

maneira pertinente, em situações específicas e sob condições diversas”. Conforme Streit, esse 

conceito foi elaborado com base em Zarifian (2001) e Le Boterf (1999).   

Neste mesmo trabalho, Streit elabora quadro onde aponta atributos relacionados aos 

cinco saberes apontados por Le Boterf, conforme demonstra o Quadro 4. 
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Quadro 4: Competências para gerir situações complexas 

 
Competências 

 
Atributos 

Saber agir e reagir com pertinência 
 

 
Saber o que fazer; 
Saber ir além do prescrito; 
Saber escolher na urgência; 
Saber julgar, negociar, decidir; 
Saber encadear ações para uma finalidade. 
 

Saber combinar recursos e mobilizá-los  
em um contexto 
 

 
Saber construir competências a partir de recursos; 
Saber tirar partido não somente dos recursos incorporados 
(conhecimentos, habilidades, qualidades,...) mas também dos 
recursos de seu ambiente. 
 

Saber transpor 
 

 
Saber entender múltiplas situações e diferentes soluções; 
Saber tomar distância, funcionar “em via dupla”; 
Saber utilizar seus metaconhecimentos para modelar; 
Saber reparar e interpretar indicadores de contexto; 
Saber criar as condições para a transposição com a ajuda de 
esquemas transferíveis. 
 

Saber aprender e saber aprender a 
aprender 

 

 
Saber aprender com a experiência; 
Saber transformar a sua ação em experiência; 
Saber descrever como se aprende; 
Saber funcionar em duas vias de aprendizagem 
 

Saber se engajar 
 

 

 
Saber usar a sua subjetividade; 
Saber tomar riscos; 
Saber empreender; 
Ética profissional. 
 

 Fonte: Streit (2001, p. 62), elaborado a partir de Le Boterf (1999, p. 105) 

 

2.6 Processo empreendedor e competências 

 

Conforme Nassif (2004), Bygrave (2004) descreve o processo empreendedor, dentro 

de uma perspectiva dinâmica, percorrendo as etapas de: idéia; evento disparador do início das 

operações; implementação; e crescimento; contemplando características pessoais, 

sociológicas e ambientais de cada uma delas; e destacando os fatores críticos: atributos 

pessoais e o ambiente, como potencializadores do desenvolvimento do negócio, em cada 

etapa (Figura 1). 
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Nas etapas iniciais de geração da idéia, o modelo de Bygrave indica influência 

conjunta de fatores relacionados a atributos pessoais e de ambiente. A seguir, outros fatores 

associados aos atributos pessoais somam-se aos fatores sociológicos e ambientais para 

disparar a decisão de iniciar o empreendimento. Posteriormente, nas etapas que vão da 

implantação até o desenvolvimento organizacional, outros atributos pessoais ganham 

importância. 

O modelo sugere uma dinâmica de desenvolvimento dos atributos do empreendedor 

que incrementa seu perfil de atuação com novas capacidades, na medida em que a 

organização cresce em tamanho e complexidade (NASSIF, 2004).  

Tendo em vista o modelo de Bygrave (2004), Nassif et al. (2004) desenvolvem 

proposta enfatizando os atributos pessoais e analisando-os sob a perspectiva das dimensões 

afetivas e cognitivas de competências do empreendedor. 

 

Figura 1 – Modelo do Processo Empreendedor 
Fonte: Bygrave (2004) apud Nassif (2004) 
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Com base em pesquisa empírica realizada junto a empreendedores, Nassif et al. (2004) 

detectam a predominância dos aspectos afetivos no início do negócio, tais como perseverança, 

coragem, motivação pessoal, aceitação de riscos, otimismo e outros aspectos identificados, 

principalmente na etapa denominada de inovação por Bygrave (2004). Também, embasando o 

modelo proposto, Nassif et al. (2004) consideram pesquisa empírica de Carvalho et al. (2006) 

desenvolvida na indústria da moda, a qual constatou que os empreendedores dão mais 

importância aos atributos afetivos no início do negócio e, com o tempo, passam a enfatizar os 

aspectos cognitivos. 

              

 

 
Fonte: Nassif et al. (2004). 

Figura 2 – Dinâmica do Processo Empreendedor 

 

Além das dimensões afetivas e cognitivas de competências, foram verificadas outras 

variáveis identificadas como “influências do ambiente e dos valores do indivíduo”, que 

acabam permeando as dimensões mencionadas (NASSIF et al., 2004). 
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A luz do modelo proposto por Nassif et al. (2004), pode-se constatar a 

indissociabilidade prática dos aspectos cognitivos e afetivos na dinâmica do processo 

empreendedor. Em estudo de Vidal  et al. (2003), no qual os autores traçam um paralelo direto 

entre os resultados por eles encontrados com os estudos de McClelland (1961), a necessidade 

de auto-realização do empreendedor é apontada como uma “força propulsora” que 

“movimenta o seu ser” (p. 14), também, ficando identificado pelo autor,  aspectos subjetivos 

como a emoção detectada em sua fala, ao descrever fases e crises vivenciadas pelo 

empreendimento; o entusiasmo ao descrever oportunidades oferecidas aos empregados; a 

preocupação ao falar dos medos e o silêncio reservado em momentos de reflexão e 

autoconhecimento. 

 

“Os resultados obtidos não caracterizam o empreendedor como um super-
homem, mas um ser humano que apresenta posturas atitudinais 
diferenciadas e que tiveram influência direta na dinâmica do seu negócio.” 
(VIDAL et al., 2003) 

 

Para Man e Lau (2000), as competências do empreendedor atuam como uma “ponte” 

entre as características em nível individual e o desempenho em nível da firma. Para esses 

autores, a definição de competência é a capacidade total do empreendedor de desempenhar 

seu papel profissional com sucesso (LAU et al., 1998). 

Man e Lau (2000) propõem seis áreas de competências para o empreendedor: 

1) competências de oportunidade: consideradas um ponto central do processo 

empreendedor, envolvendo o aspecto de identificar a oportunidade e de desenvolvê-la; 

2) competências organizadoras: aquelas necessárias para liderar, controlar, monitorar, 

organizar e desenvolver os recursos internos e externos, formando as capacidades da firma; 

3) competências estratégicas: destinadas à construção da visão, definição de metas e 

formulação de estratégias para a empresa toda; 
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4) competências sociais: voltadas ao sucesso nos contatos e parcerias, envolvendo 

competências de comunicação, persuasão e relacionamento; 

5) competências de comprometimento: que propiciam a continuidade de esforços em 

função dos negócios e metas estabelecidas, envolvendo, também, a proatividade; 

6) competências conceituais: capacidades de pensamento analítico, aprendizado, tomada 

de decisão, solução de problema, inovação, lidar com incertezas, risco e pressão, prontidão de 

respostas e intuição.    

Em estudo sobre o contexto do empreendedorismo em Hong Kong, Man e Lau (2005) 

se propõem a investigar padrões de competências dos empreendedores, em dois diferentes 

segmentos econômicos, a saber: comércio de vendas no atacado e tecnologia da informação, 

concluindo que as competências dos empreendedores podem ter basicamente duas origens: 1) 

sócio-cultural, sendo estas as competências mais enraizadas em aspectos do indivíduo, como 

traços de personalidade, atitudes, papel social e auto-imagem; e, 2) estímulos e moldagens do 

ambiente, decorrentes das demandas de diferentes segmentos econômicos de atuação; e que 

podem ser adquiridas por meio do trabalho, treinamentos e educação, como habilidades 

específicas, conhecimentos e experiência. As primeiras são mais consistentemente 

encontradas, independentemente do segmento de atuação. 

Leão et al. (2003), em estudo realizado com dirigentes de êxito socialmente 

reconhecido, de empresas brasileiras da nova economia que toma como base as seis áreas de 

competências propostas por Man e Lau (2000) e nos resultados analisados, destacam os 

seguintes comportamentos encontrados nas áreas de competências empreendedoras: 

 
“A sensibilidade e a vontade de aprender como expressão do aprender a 
aprender, essencial ao processo de desenvolvimento de competências; o 
pensar intuitivamente, marcante na ação independente e criativa do sujeito 
da ação empreendedora; e a facilidade de avaliar riscos em meios a cenários 
obscuros e de incerteza....” (p. 12); 
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“A utilização de recursos e capacidades que repercutam na geração de 
resultados eficazes e a motivação da equipe de colaboradores internos...” (p. 
12).  

 

 

Como áreas de competências empreendedoras mais relevantes, o estudo de Leão et al. 

(2003) aponta que as competências acumuladas estão mais no âmbito do “saber – fazer” do 

“saber – ser”, típicos da atividade empreendedora. Desta forma, as competências que 

prevalecem são as conceituais, “inclusive de teor subjetivo”, e as administrativas. 

Os autores destacam, ainda como descoberta de competência de ocorrência 

significativa no estudo, “a competência de equilíbrio entre a dinâmica de trabalho e as 

demandas do cotidiano do dirigente”. (p. 13) 

Leiria (2002), pesquisando as competências do empresário da empresa de pequeno 

porte, lembra que neste porte de empresa, normalmente, somente uma pessoa é a responsável 

pela direção; sendo assim, as competências responsáveis pela competitividade do 

empreendimento estão muito centradas nas competências gerenciais desse empreendedor, que 

é quem define as estratégias do negócio. 

Nesse estudo, foram consideradas as percepções de empresários de vários setores da 

economia. Comparando-se os setores pesquisados, Leiria (2002) aponta que as competências 

que garantem a sobrevivência dos empreendimentos estão concentradas, conforme uma visão 

clássica, nos recursos de conhecimentos, habilidades e, de forma preponderante, nas atitudes 

dos empreendedores. 

Em relação aos conhecimentos, destaca os voltados ao: 

 

“ambiente, como mercado, concorrência ou novas oportunidades de 
negócios e, em segundo os conhecimentos teóricos sobre administração 
como planejamento, finanças, marketing, entre outros.” (p. 55). 
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A habilidade mais mencionada pelos empresários foi a relacionada com a gestão de 

pessoas.  

Já no aspecto atitude, encontram-se comportamentos de “comprometimento com o 

negócio, responsabilidade social, transparência com a equipe, clientes e fornecedores, gerando 

assim credibilidade para a empresa.”  (p. 55). Portanto, sendo apontada a ética, também, como 

crucial para o empresário de pequeno porte.  

Diversas competências podem ser encontradas nos empresários pesquisados, muitas 

inclusive variando em função do setor de atuação, porém, como ponto comum e mais 

significativo, como recurso de competências, é apontado o aspecto atitude, conforme a autora, 

que destaca: 

 

“A personalidade empreendedora do indivíduo é importante, pois recursos 
de competências adquiridos através de atributos pessoais como visão 
estratégica, comprometimento, transparência, criatividade, persistência, 
seriedade, gostar do que faz ou sensibilidade para lidar com pessoas, jamais 
serão encontradas nos manuais de administração. Esses empreendedores 
reúnem competências que possivelmente lhes darão condições de gerenciar 
diversas modalidades de negócio e, talvez, possa-se afirmar que 
conseqüentemente venham a obter bons resultados.”  (LEIRIA, 2002, p. 63) 
 

Como contraponto interessante, cita-se o estudo realizado por Dutra e Previdelli 

(2005) com empreendedores de micro e pequenas empresas que não sobreviveram entre os 

anos de 1995 a 2000, no município de Londrina (PR), com o objetivo de traçar um perfil 

destes empreendedores frente a prováveis fatores que levaram à mortalidade de suas 

empresas. 

Os autores apontam que muitos indivíduos acabam por ver suas empresas encerrar 

atividades, por parecerem estar distantes do perfil de empreendedor de sucesso. Abaixo estão 

listadas algumas características encontradas pelos pesquisadores, no grupo de 

empreendedores pesquisados:  
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1) A maioria dos empreendedores apresentou como razão de abertura do negócio 

questões de primeira necessidade e não de auto-realização, apesar de uma boa parte dos 

restantes ter apresentado causas relacionadas com a busca de auto-realização. Ressaltam os 

autores que o grupo mostrou-se heterogêneo, neste sentido; 

2) Os dirigentes possuíam pouca ou nenhuma experiência anterior na condução de 

negócios, sendo que 46,18% deles trabalharam como empregados de empresas privadas antes 

de começarem seus negócios; 

3) As empresas com maior número de sócios sobreviveram por mais tempo. Desta forma, 

os autores sugerem a realização de novas pesquisas que possam, além de confirmar este 

achado, analisar questões que possam ter levado a este resultado; 

4) A composição do capital  inicial das empresas era do próprio empreendedor, na 

maioria das empresas. No caso das empresas que utilizaram capital de terceiros, foi 

encontrada uma maior sobrevida; 

5) Os empreendimentos não passaram por um processo de planejamento para a abertura. 

Para as empresas com mais tempo de planejamento, foi encontrado mais tempo de atividade. 

De uma forma geral, os empresários de micro e pequenas empresas precisam buscar 

uma maior capacitação gerencial, desenvolvendo uma atitude mais responsável e racional 

frente às atividades de gestão, além de desenvolver um maior conhecimento de suas 

características pessoais, tendo em vista um melhor aproveitamento de seu potencial. (DUTRA 

e PREVIDELLI, 2005) 

Com base na literatura aqui apresentada, na qual se procurou identificar autores nos 

campos do empreendedorismo, intraempreendedorismo e competências, entende-se ter 

elencado referenciais apropriados ao respaldo necessário a análise e discussão dos resultados 

encontrados em face dos objetivos deste estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados no presente 

estudo. 

 

3.1 Tema e problema de pesquisa 

 

O presente trabalho terá como tema o intraempreendedor, abordando conceitos 

adotados na literatura e nas organizações pesquisadas, para identificar as competências 

requeridas dos intraempreendedores no contexto interno das organizações.  

O problema de pesquisa é a parte que norteia o desenvolvimento de um estudo 

científico, daí a importância de sua clareza. 

Assim, o problema de pesquisa deste estudo ficou definido como:  

 

Quais as competências que caracterizam o intraempreendedor no contexto das organizações?  

 

 

3.2 Objetivos 

 

O estudo será norteado pelos seguintes objetivos: 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

 Identificar quais são as competências que caracterizam o intraempreendedor no 

contexto das organizações. 
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3.2.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar as competências requeridas do intraempreendedor na ótica de um executivo da 

organização empregadora. 

 

- Identificar quais são as competências de intraempreendedor sob a ótica destes atores que 

atuam no contexto das organizações e que são reconhecidos como intraempreendedores; 

 

- Descrever com base na literatura e nos resultados da pesquisa de campo, as competências 

que caracterizam o intraempreendedor.  

 

 

3.3 Natureza e Metodologia da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de natureza exploratória cujo método é o qualitativo. Conforme Godoy 

(1995a), independentemente, de sua natureza quantitativa ou qualitativa, a pesquisa se 

caracteriza “...como um esforço para a descoberta de novas informações ou relações e para a 

verificação e ampliação do conhecimento existente,...” (p. 58). 

Sob o ponto de vista da pesquisa de natureza qualitativa, especificamente, um 

fenômeno para ser mais bem compreendido, sua analise deve integrar o contexto ao qual está 

inserido. Sendo assim, “...o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em 

estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vistas relevantes.” (GODOY, 1995a; 1995b, p. 21) 

Vale ainda considerar que, segundo Godoy (1995c, p. 66), a pesquisa qualitativa 

passou a partir dos anos 70 a contar com um crescente interesse no campo da administração 
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de empresas, que pode ser constatado por um aumento de sua aplicação nos estudos 

realizados. 

Tendo em vista o problema de pesquisa e objetivos do presente estudo, optou-se pela 

pesquisa de natureza qualitativa básica ou genérica, conforme descrita por Merriam (1998), 

entendendo-se a importância de conhecer o fenômeno do intraempreendedor sob as 

perspectivas de organizações empregadoras e dos próprios intraempreendedores. Além disso, 

conhecer as competências que representam um diferencial no exercício da ação do 

intraempreendedor poderá contribuir para a ampliação dos conhecimentos dessa área de 

estudo. 

Conforme Merriam (1998), muitos estudos de natureza qualitativa não têm foco na 

cultura, ou na construção de uma teoria fundamentada nos dados; não são estudos intensivos 

de casos de uma única unidade, ou sistemas delimitados. Pelo contrário, nesta forma de 

pesquisa qualitativa, que, segundo a autora, provavelmente, é a forma mais comum em 

educação, os pesquisadores procuram descobrir e entender um fenômeno, um processo, ou os 

vários pontos de vistas das pessoas envolvidas. A presente pesquisa está baseada nessa 

abordagem. 

    

3.4 As organizações da pesquisa 

 

O diagrama de representação desse estudo (Figura 3) foi construído com o intuito de 

apresentar o movimento de seleção dos sujeitos da pesquisa e suas organizações, 

contemplando os objetivos e como os dados foram trabalhados. 
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Fonte: Organizada pelo pesquisador 

Figura 3 - Diagrama de representação do estudo 

Leg.: Intraempreendedor = IE 

 

Está respaldado em Mair (2001) pelo fato da autora colocar como proposta de 

entendimento do comportamento empreendedor o empreendedorismo do “dia-a-dia”, em que 

o considera como “um conjunto de atividades e práticas por meio do qual, indivíduos em múltiplos 

níveis geram e utilizam de forma autônoma combinações inovativas de recursos para identificar e 

perseguir oportunidades”. (MAIRS, 2001, p. 42)  

A autora identifica aí, os três elementos do comportamento empreendedor: inovação, 

autonomia e oportunidade e pontua que gerenciamento e comportamento empreendedor 

sempre foram colocados como aspectos que devessem ser levados adiante, por áreas ou 

pessoas distintas. Para a autora, o atual ambiente de negócios demanda uma abordagem onde 

as atividades rotineiras e a busca de oportunidades seja gerenciada, simultaneamente, 

baseados no uso inovador de recursos. Em seus estudos, Mair (2001) constata que o 

comportamento empreendedor da média gerência, representa um importante elemento no 

crescimento dos lucros nessas organizações. 

 
 

Competências do IE 
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Por outro lado, também encontra respaldo em Antoncic e Hisrish (2003), na medida 

em que também contamos com indicações de intraempreendedores de áreas típicas de 

demanda do comportamento empreendedor, como: 1) novos empreendimentos; 2) novos 

negócios; 3) inovações em produtos ou serviços; 4) inovações em processos; 5) auto-

renovação; 6) assunção de risco; 7) proatividade; e 8) agressividade competitiva; conforme as 

oito dimensões apontadas por estes autores. 

Sendo assim, o presente estudo contou com a participação de duas organizações, 

sendo uma com atuação no segmento de Educação e outra em Transporte Marítimo, com as 

seguintes características: 

 

Empresa A: 

-Segmento de atuação: Educação 

-Localização: Sede em S. Paulo / Capital, com atuação em todo o estado. 

-Ano de fundação: 1946 

-Quantidade de funcionários: 6.000    

- Critério de escolha: constante da lista do Ranking Brasileiro de Empreendedorismo 

Corporativo e, por acessibilidade. 

Justificativa da escolha: 

 A escolha desta organização teve como base a posição de destaque alcançada pela 

mesma no “Ranking Brasileiro de Empreendedorismo Corporativo”, publicado pela revista 

Exame (23/03/2006). Essa publicação tem parceria com o Instituto Brasileiro de Intra-

Empreendedorismo (IBIE) e a Pinchot & Company, empresa americana de consultoria 

empresarial especializada em inovação, inteligência organizacional e intraempreendedorismo 

cujos resultados foram apurados na edição de 2006, assim como os critérios e metodologias 

utilizadas, apresentados em material anexo. (Anexo A) 
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Este “Ranking” tem como objetivo divulgar as melhores práticas de 

empreendedorismo corporativo no Brasil, apontando as empresas que mais incentivam 

práticas relacionadas à inovação e ao intraempreendedorismo, entre os seus funcionários. 

A participação da empresa é mediante inscrição realizada pela mesma, sendo que 

como benefício é oferecido um levantamento e diagnóstico, sem custos para os participantes, 

do nível de desenvolvimento da empresa em relação a medidas favorecedoras de iniciativas 

inovadoras e de intraempreendedorismo, conforme aplicação de metodologia específica 

(Anexo B). 

Como pré-requisitos para a participação da pesquisa, desenvolvida em 2005, a 

empresa devia ter mais de 100 funcionários; existir a no mínimo 5 anos; e contar com 

faturamento bruto de no mínimo R$ 30 milhões. 

 

Empresa B: 

-Segmento de atuação: Transporte marítimo 

-Localização: Sede brasileira em S. Paulo / Capital 

-Ano de fundação: 1871 

-Quantidade de funcionários: 1.200 

- Critério de escolha: acessibilidade 

Justificativa da escolha: 

Um dos critérios considerados para a escolha desta empresa foi o de acessibilidade, 

tendo em vista a disponibilidade da organização para participar da pesquisa, bem como o 

aceite de seus colaboradores no processo de levantamento de dados; além, da própria 

localização de sua sede ou unidades envolvidas. 

Outro critério utilizado para a escolha dessa empresa foi pelo fato da mesma ter sido 

identificada com algumas das sete perspectivas da natureza do empreendedorismo de Morris 
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et al (1994), apresentadas no Quadro 1. Tais perspectivas destacam assunção de riscos, 

desenvolvimento de novas frentes de negócios, busca de melhorias de processos e novas 

formas de organização dos recursos, preocupação com a criação de valor para o cliente e 

exploração de novas oportunidades. Além disso, apresenta forte orientação para o 

crescimento, uma vez que, nos últimos oito anos a empresa triplicou sua receita, além de 

multiplicar seu quadro de funcionários, conforme dados levantados. 

A empresa conta com certificações ISO 9001 e 14001, operando num sistema 

integrado de qualidade, meio ambiente e gerenciamento de risco, tendo sido reconhecida e 

ganhadora de prêmios como a melhor empresa de transporte e logística do Brasil e melhor 

transportador para o MERCOSUL, por diferentes entidades, conforme sítio da empresa. 

 

3.5 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa atendem basicamente a dois perfis, a saber: 

Perfil 1: Executivo da estrutura da organização empregadora, com conhecimento do 

seu quadro de funcionários tendo em vista a indicação de profissionais intraempreendedores 

para participação da pesquisa; e ainda, com visão para expor as expectativas sobre a atuação 

destes intraempreendedores e outras questões relacionadas, na perspectiva da organização. 

Perfil 2: Profissionais indicados como intraempreendedores pelos executivos das 

organizações empregadoras para participação da pesquisa. 

Sendo assim, em cada uma das organizações pesquisadas, contou-se com a 

participação de um executivo (Perfil 1) e o grupo de profissionais intraempreendedores (Perfil 

2) por ele indicado.  
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3.6 Instrumentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas abertas com roteiro semi-estruturado 

e em profundidade, realizadas com o executivo respondente e com os intraempreendedores 

indicados em cada organização. Foram utilizados dois roteiros de entrevistas diferentes, um 

específico para os executivos e outro para os intraempreendedores. (Apêndices A e B) 

Os roteiros, além de uma seqüência de informações a serem levantadas, previam um 

momento de apresentação de dois perfis, visando um alinhamento do conceito de 

intraempreendedor. Foram adotados como referência no presente estudo, os pressupostos de 

Wunderer (2001), além de matriz ilustrativa de iniciativas empreendedoras em uma 

organização intraempreendedora, conforme Hashimoto (2006). (Apêndice C)  

Também foram utilizados, em momento previamente definido das entrevistas, dois 

formulários contendo definições operacionais dos comportamentos de intraempreendedores, 

um direcionado para o executivo e outro para o intraempreendedor. No caso do executivo foi 

solicitado que ele atribuísse valores de 0 a 5 de escala informada no formulário, para cada um 

dos quarenta e dois comportamentos listados na planilha, à medida que caracterizasse ou não, 

conforme sua opinião, o perfil de atuação esperado de um intraempreendedor em sua empresa. 

Para os intraempreendedores a solicitação se diferenciava no sentido de colher a sua opinião 

sobre em que medida cada um dos comportamentos listados pudesse caracterizar ou não a sua 

própria atuação no cotidiano da empresa. A escala e a lista de comportamentos foram as 

mesmas para os dois formulários. (Apêndices D e E) 

A utilização destes formulários visou assegurar a obtenção da opinião dos 

entrevistados, de uma forma mais direcionada, sobre comportamentos caracterizados como 

empreendedores em diversos estudos do referencial teórico apresentado, considerando 
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realidades da atuação de intraempreendedores, seja sob o ponto de vista da organização 

empregadora ou do próprio profissional intraempreendedor. 

Para efeito de identificação e entendimento das competências do intraempreendedor, a 

pesquisa qualitativa tomou como base os relatos, além de, também, buscar dados de exemplos 

reais da atuação dos intraempreendedores selecionados. 

 

3.7 Coleta de dados 

 

As entrevistas de coleta de dados foram realizadas no período de 05 de março de 2008 

a 10 de abril de 2008. 

No total foram realizadas dez entrevistas, envolvendo um executivo e três 

profissionais intraempreendedores na empresa A, e um executivo e cinco profissionais 

intraempreendedores na empresa B. 

Em cada uma das empresas pesquisadas, a primeira entrevista foi realizada com o 

executivo. Posteriormente, a partir dos nomes de intraempreendedores indicados por eles, 

foram agendadas e realizadas as entrevistas com os intraempreendedores. 

No primeiro contato com cada empresa participante, foram explicitados os objetivos 

da pesquisa, a forma como seriam conduzidas as entrevistas, os perfis de pessoas que seriam 

envolvidas e o tempo estimado de uma hora para a realização das mesmas. 

Ao iniciar cada entrevista, procurou-se estabelecer um bom rapport com o profissional 

entrevistado, explicando-se os objetivos da pesquisa, a forma da condução da entrevista, a 

contribuição esperada dos participantes e sua importância, a garantia da confidencialidade das 

informações recebidas pelo pesquisador, a duração prevista da entrevista; e, por último, 

informando e solicitando permissão de gravação da entrevista, de forma a assegurar o registro 
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das informações passadas, no nível de detalhe e fidedignidade esperados. Ao final de cada 

entrevista, foi agradecida a participação e colaboração de cada entrevistado. 

As entrevistas transcorreram dentro de um clima favorável, onde os entrevistados de 

uma forma geral demonstraram interesse e disponibilidade ao serem informados do tema e 

objetivos da pesquisa. 

As perguntas abertas foram realizadas conforme cada roteiro semi-estruturado, 

deixando os participantes se colocarem frente aos assuntos abordados, somente interrompendo 

a favor de um melhor esclarecimento de alguma dúvida nas respostas. Também, foram 

realizadas perguntas complementares, à medida que alguma resposta apontasse para aspectos, 

onde fosse necessário um maior aprofundamento. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, preservando-se de forma 

fiel as falas e expressões utilizadas, registrando todo o conteúdo coletado em material escrito 

para a análise, que totalizou aproximadamente 181 laudas. 

Uma das entrevistas foi realizada via ferramenta de comunicação para a Internet 

(Skype), de forma verbal, em face da localização do posto de trabalho (Santos-SP) de um dos 

participantes, e ainda, considerando que o mesmo estava na iminência de sair de férias, houve 

a necessidade de antecipar a entrevista com o mesmo. O uso de equipamentos para gravação 

faz com que a documentação de dados torne-se independente das perspectivas do pesquisador 

e dos sujeitos dos estudos (FLICK, 2004). Assim como as demais entrevistas realizadas, esta 

entrevista também teve seu conteúdo gravado, com duração de aproximadamente 51 minutos. 

As demais entrevistas foram realizadas presencialmente, sendo sete no próprio 

ambiente da empresa e duas em ambiente escolhido pelos entrevistados, fora das instalações 

da empresa, em ambiente apropriado de forma a viabilizar a realização das mesmas. 

Na organização A, as entrevistas foram todas realizadas na cidade de São Paulo, 

enquanto que na organização B, três delas foram realizadas em sua sede na cidade de São 
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Paulo, e três realizadas na cidade de Santos- SP, atendendo disponibilidades frente à região de 

trabalho dos entrevistados. 

 

3.8 Tratamento dos dados 

 

Para a análise de dados recorreu-se principalmente à técnica denominada “análise de 

conteúdo” proposta por Bardin (1977). Consiste de uma técnica aplicável a discursos diversos 

e a todos os tipos de comunicação. Ela parte do pressuposto que, por trás do discurso 

aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido a ser desvendado. Assim, após 

sucessivas leituras do material transcrito, procurou-se grifar os pontos mais representativos na 

fala dos entrevistados, ou seja, que mais caracterizassem as opiniões expressadas. Essa 

atividade possibilitou o levantamento das categorias de análise. 

A seguir, foram montadas duas planilhas em Excell, sendo uma específica para os 

executivos entrevistados e outra planilha para os intraempreendedores entrevistados. . Foi 

estruturado um campo contendo os resumos das respostas de cada entrevistado, por pergunta 

aberta do roteiro. Procedeu-se posteriormente ao apontamento de pontos importantes nas 

respostas relatadas, ao agrupamento de unidades temáticas, chegando-se às possibilidades de 

categorias de análises para a análise de conteúdo com base em Bardin (1977). 

Com base nos roteiros constantes dos Apêndices D e E, procedeu-se a análise das 

respostas coletadas junto aos entrevistados, de forma a apontar os comportamentos que mais 

caracterizassem a atuação de intraempreendedores, com base na escala utilizada: 5 (Concordo 

Totalmente) até  1 (Discordo Totalmente)   

Estas análises foram realizadas por grupo de perfis de entrevistados (executivo e 

intraempreendedores) e, também, de uma forma geral, para o total de entrevistados.  
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Para o estudo das competências dos intraempreendedores, foram realizadas análises 

tendo como principal enfoque as seis áreas de competências do empreendedor propostas por 

Man e Lau (2000). 

 

3.9 Definição Operacional (Categorias x Autores) 

 

O Quadro 5 representa as categorias de respostas consideradas, tendo em vista as 

perguntas abertas, conforme roteiros de entrevistas (Apêndices A e B), bem como as opiniões 

organizadas nas planilhas de comportamentos empreendedores (Apêndices D e E), 

relacionando estas categorias com os autores do referencial apresentado. 

 

Quadro 5 – Categorias x Perguntas / Instrumentos x Autores 

Categorias de Respostas Perguntas / Instrumento 
Autores 

Referencial 
Teórico 

1. Conceito de 
Intraempreendedor 
(IE) 

-O conceito/termo IE é familiar para você? 
-O que é um IE para a sua empresa? 

Wunderer (2001) 

2. Comportamento 
Intraempreendedor 

-De uma forma geral, você vê comportamento IEs na sua 
empresa? 
-O que você acha que pode facilitar ou inibir o alcance de 
comportamentos IEs no ambiente da empresa? 
-Que políticas e práticas que podem facilitar ou inibir o 
alcance de comportamentos IEs no ambiente da empresa? 
-Planilhas de comportamentos IEs (Apêndices D e E) 

Bygrave (2004) 
Nassif (2004) 
Mair (2001) 
Chisholm (1987) 
 

3. Competências do 
Intraempreendedor 

-Que competências você acha que são essenciais para um 
IE? 
-Que pontos fortes você busca identificar ao selecionar 
um profissional do qual se espera um comportamento IE? 
-Quais foram as dificuldades encontradas em sua 
trajetória? 
-Que competências você precisou desenvolver nos casos 
citados e ao longo de sua trajetória em ações IEs? 
-Que competências você acha que ainda precisa 
desenvolver? 

Todos os autores 
do referencial, 
conforme 
conveniência. 

4. Atuação do 
Intraempreendedor 

-Quais são as atividades atualmente desenvolvidas por 
você na empresa? 
-Com o que/quem você pode contar para construir sua 
carreira profissional? 
-Pensando no contexto da empresa, fale sobre seus 
objetivos? 
-Que desafios você vê para sua atuação? 
-Conte exemplos de ações IEs suas e quais foram os 
resultados alcançados? 
-Que características te atraem para um trabalho? 

Mair (2001) 
Antoncic e Hisrich 
(2003) 
Hashimoto 
 
 
 
 
 

(continua) 
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(continuação) 

Categorias de Respostas Perguntas / Instrumento 
Autores 

Referencial 
Teórico 

5. Desafios 
Organizacionais 

-Quais são os principais desafios que se apresentam para a 
sua empresa hoje? 
-Você pode comentar algumas políticas ou práticas de 
gestão que visam incentivar o comportamento IE em sua 
empresa? 
-Como estas políticas e práticas podem apoiar ou 
sustentar a ação ou os comportamentos de IEs? 
-Que dificuldades você se depara para selecionar um 
profissional com comportamento IE? 
 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
Legenda: IEs = intraempreendedores 

 

Com estas categorias entende-se ter contemplado um conjunto de elementos passíveis 

de serem observados nas perguntas da pesquisa, adequado aos seus propósitos e dispostos 

numa lógica de análise, que encontra respaldo na literatura apresentada. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da pesquisa de campo, 

discutindo os diferentes pontos de vista, tanto dos executivos quanto dos intraempreendedores 

entrevistados. 

Com a finalidade de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, doravante os 

mesmos serão intitulados como segue: 

 

Organização A: 

-executivo => AE 

-três intraempreendedores => AI1, AI2 e AI3 

 

Organização B: 

-executivo => BE 

-cinco intraempreendedores => BI1, BI2, BI3, BI4 e BI5 

 

4.1 Perfil dos Executivos  

 

Os executivos selecionados e entrevistados respondem pela gestão de áreas cujas 

atuações envolvem o desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema dessa pesquisa. 

Atuam há mais de seis anos em suas organizações e pelo menos há quatro anos no 

cargo atualmente ocupado. 
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O Quadro 6 apresenta o perfil dos participantes da pesquisa. 

 

Quadro 6 – Perfil dos executivos entrevistados 

Característica Organização A Organização B 

Cargo ocupado 
Coordenador do Núcleo de 
Empreendedorismo 

Gerente de Recursos Humanos 

Cargo do Superior Gerente de Desenvolvimento Diretor Administrativo Financeiro 

Idade 29 anos 44 anos 

Gênero Masculino Masculino 

Formação nível superior Relações Internacionais Turismo 

Pós-Graduação Mestrando em Administração Pública MBA em Recursos Humanos 

Tempo na organização 6 anos 7,5 anos 

Tempo no cargo 4 anos 7,5 anos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

 

4.2 Perfil dos Intraempreendedores 

 

Os intraempreendedores entrevistados foram indicados pelos executivos das 

organizações. 

 O Quadro 7 demonstra o perfil destes intraempreendedores com base em dados 

coletados nas entrevistas. 
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Quadro 7 – Perfil dos entrevistados indicados como intraempreendedores (IE) 

Característica Organização A Organização B 

Cargo ocupado 

-AI1= Coordenador de Projetos 
Institucionais; 
-AI2= Coordenador de Educação 
Corporativa; 
-AI3= Coordenador de Inteligência 
Corporativa. 
(O cargo de Coordenador ocupa 
posição na estrutura organizacional 
situada dois níveis abaixo da 
Diretoria) 

-BI1= Coordenador de Projetos de 
Softwares; 
-BI2= Analista II 
-BI3= Coordenador de Logística; 
-BI4= Gerente Filial; 
-BI5= Coordenador de Documentação. 
(O cargo de Coordenador ocupa posição 
na estrutura organizacional situada dois 
níveis abaixo da Diretoria.) 
 (O cargo de Gerente ocupa posição 
situada um nível abaixo da Diretoria.) 

Cargo do superior/ Nível 
na estrutura 

Três respondem a um Gerente do 
primeiro nível abaixo da diretoria. 

- BI2 responde a um coordenador (2 
níveis abaixo da diretoria); 
- BI1, BI3 e BI5 respondem a um 
gerente (primeiro nível abaixo da 
diretoria); 
- BI4 responde à diretoria. 

Idade 
Três estão na faixa de 29 a 32 anos 
de idade. 

- Três estão na faixa de 25 a 30 anos; 
- Dois estão na faixa de 40 a 47 anos. 

Gênero Três homens. 
- Quadro homens; 
- Uma mulher. 

Graduação e Pós-
Graduação 

-AI1= Administração de Empresas / 
faz mestrado; 
-AI2= Propaganda e Marketing / 
cursa MBA; 
-AI3= Administração de Empresas / 
faz mestrado. 

-BI1= Administração de Empresas; 
-BI2= Engenharia de Produção 
Mecânica / cursa MBA 
-BI3= Economia / Pós-Graduado; 
-BI4= Engenharia Naval /Mestre e 
Doutorando. 
-BI5= Não possuí graduação em nível 
superior, está cursando Comércio 
Exterior. 

Tempo na organização e 
no cargo 

-AI1= 8,5 anos; 
-AI2= 3 anos; 
-AI3= 6 anos. 

-BI1= 6anos; 
-BI2= 3 anos; 
-BI3= 20 anos; 
-BI4= 19 anos; 
-BI5= 30 anos. 

Tempo no cargo 
Três com aproximadamente dois 
anos. 

- BI1= 1 ano 
- BI2, BI3,BI4 e BI5= 
aproximadamente dois anos. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

De uma forma geral, resumindo as características predominantes dos oito 

intraempreendedores entrevistados, tem-se que: 

- sete respondem por gestão de unidades, ou seja, exercem funções gerenciais; 

- sete possuem nível superior completo; 

- sete são homens e uma mulher; 
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-quatro são de áreas fins (Gerência Operacional, Documentação, Logística 

Operacional, Transporte Multimodal) dentro do negócio de suas organizações e quatro de 

áreas meios (Inteligência Corporativa, Projetos de Softwares, Projetos Institucionais e 

Educação Corporativa). 

 

4.3 Categorias de Respostas 

 

Neste item serão apresentados os resultados colhidos na pesquisa de campo, 

procedendo-se a análise deste material à luz dos autores indicados no referencial teórico, 

seguindo as cinco categorias de respostas definidas, conforme item 3.7 Definição Operacional 

(Categorias x Autores) e representadas no Quadro 5- Categorias x Perguntas / Instrumentos x 

Autores. 

Categorias de Respostas definidas: 

1. Conceito de Intraempreendedor (IE) 

2. Comportamento Intraempreendedor 

3. Competências do Intraempreendedor 

4. Atuação do Intraempreendedor 

5. Desafios Organizacionais.  

 

4.3.1 Conceito de Intraempreendedor 

 

Este conceito foi levantado junto aos executivos entrevistados das organizações A e B 

e também, junto aos intraempreendedores de cada uma das organizações.  
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4.3.1.1 Ponto de vista dos executivos das organizações 

 

Os dois executivos entrevistados manifestaram familiaridade com o termo 

Intraempreendedor. 

Conforme o executivo da organização A (AE), para a sua organização: 

 

“o intraempreendedor é um sujeito diferenciado que tem uma ação muito 
clara de identificar novas oportunidades para a organização e desenvolvê-las 
para que se tornem ou novos negócios, ou novas áreas de atuação, ou 
modifiquem processos já existentes, trabalham com esta característica de 
identificar coisas novas para dentro da organização, com capacidade de 
implementação.” (AE) 

 

Para o executivo da organização B (BE), o termo intraempreendedor ainda é uma 

“coisa mais acadêmica”, que inclusive nem é utilizado em sua organização. Porém, a sua 

empresa valoriza muito o comportamento intraempreendedor, em face de características do 

modelo de gestão descentralizada adotado para suas unidades. Referindo-se aos gestores 

destas unidades, BE pontua que: 

 

 “A primeira característica que este gestor tem que ter, é a de ser no mínimo 
um dono do negócio. Ele não pode esperar, sentar, ficar esperando diretrizes, 
ele tem que provocar as coisas, tem que se antecipar aos problemas,...não é 
independente para fazer o que quer, mas tem que ter o espírito de desbravar 
alinhado com a estratégia.” (BE) 

 

4.3.1.2 Ponto de vista dos intraempreendedores 

 

Todos os intraempreendedores entrevistados na organização A manifestaram que o 

termo intraempreendedor é familiar para eles. Já na organização B, somente dois dos cinco 

intraempreendedores entrevistados manifestaram ter familiaridade com o termo. 
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O Quadro 8 apresenta resumo das respostas coletadas junto aos intraempreendedores 

de cada organização, em que foi constatada familiaridade com o termo, destacando-se 

palavras ou expressões chaves empregadas sobre seus entendimentos a respeito. 

 

Quadro 8 – O termo intraempreendedor para os intraempreendedores entrevistados 

IE O que é o intraempreendedor Palavras / expressões chaves 

AI1 
“...trabalhamos muito sim com a questão de inovação nos 
processos administrativos das diversas unidades, mas inovação 
que gera resultado. Este é o foco.” 

-Inovação nos processos 
administrativos que gere 
resultado. 

AI2 

“...o IE é aquele que busca dentro do contexto de uma 
organização, novas alternativas para os problemas que a 
organização enfrenta, conseguir viabilizar idéias novas, e 
transformar estas idéias em valor para a organização. É a pessoa 
que não se contenta com o status quo das coisas e vai sempre 
buscando alternativas para fazer com que a organização se mexa 
mesmo, mude a forma de pensar e de encarar. Para que ela 
responda quando precisa responder a alguma pressão externa do 
mercado, para que ela consiga responder de uma forma eficaz, 
de uma forma eficiente.” 

-Novas alternativas para 
problemas da organização; 
-Viabilizar idéias novas; 
-Transformar idéias em valor para 
a organização; 
-Busca de melhorias; 
-Mudança da forma de pensar; 
-Busca de respostas às pressões de 
mercado. 

AI3 

“O IE na verdade é uma alternativa para aqueles que acreditam 
que só dá para usar o termo se você for empresário. Você 
consegue ser empreendedor trabalhando dentro de uma 
organização.” 

-Empreendedor dentro da 
organização. 

BI1 
“...é como uma pessoa..., através de proatividade ou... através de 
um desafio que lhe deram, consegue empreender, construir 
coisas internas.” 

-Proatividade; 
-Desafio; 
-Construir coisas internas. 

BI2 Não é familiar.  

BI3 Não é familiar.  

BI4 

“...Aqui internamente eu sempre procurei criar uma turma de 
empreendedores internos.” ...Estamos sempre tentando 
questionar o nosso modelo de trabalho e tentar fazer coisas 
novas.” 

-Empreendedores internos; 
-Questionamento do modelo de 
trabalho; 
-Fazer coisas novas. 

BI5 Não é familiar.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

Em dois dos casos de entrevistados que não tinham familiaridade com o termo, os 

mesmos resolveram arriscar uma resposta, manifestando um entendimento de 

intraempreendedores como profissionais que fazem o seu próprio crescimento, que investem, 

empreendem neles, para crescer. 
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4.3.1.3 Considerações sobre resultados do Conceito de Intraempreendedor 

 

Nos relatos dos executivos, percebe-se que os mesmos têm familiaridade com o termo 

intraempreendedor. No caso de AE, sua visão de intraempreendedor enfoca aspectos 

relacionados com a identificação de novas oportunidades, seja para criação de novos negócios 

ou novas áreas de atuação da empresa, seja para modificação de processos ou inovações. O 

executivo ressalta ainda a capacidade de implementação destes profissionais. 

Estes aspectos estão mais relacionados com a definição de intraempreendedorismo 

apresentada por Antoncic e Hisrich (2003), que se referem a comportamentos voltados ao 

abandono do habitual, envolvendo criação de novos negócios, inovações em atividades e 

processos, dentre outros. 

Para o executivo da organização B, é enfático o sentimento de “dono do negócio”. É 

esperada dos gestores das unidades essa atitude, uma vez que dada certas características do 

seu negócio, a diretoria precisa que estes gestores atuem de forma a antecipar-se aos 

problemas e a provocar as soluções necessárias ao andamento das atividades e alcance de 

resultados. 

O intraempreendedor descrito por BE é evidenciado em Mair (2001), no que diz 

respeito ao comportamento empreendedor, principalmente, no que denomina de 

empreendedorismo do “dia-a-dia”. Conforme já mencionado no referencial teórico deste 

estudo, essa autora ressalta a necessidade de uma gestão simultânea de atividades rotineiras e 

de busca de oportunidades, baseados no uso inovador de recursos, no atual ambiente de 

negócios. (MAIR, 2001) 

De forma geral, as diversas visões de intraempreendedor colhidas neste estudo estão 

representadas no conceito de Wunderer (2001), adotado como referência neste estudo. Esta 
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observação também inclui os relatos efetuados pelos intraempreendedores das duas 

organizações, que manifestaram familiaridade com o termo. 

Vale ressaltar as diferenças encontradas quanto à familiaridade com o termo 

intraempreendedor entre os grupos de intraempreendedores da organização A e B. Enquanto 

na organização A, todos os intraempreendedores manifestaram familiaridade com o termo, 

conforme descrições apresentadas, na organização B, somente dois dos cinco entrevistados, 

conheciam o termo. 

Tal situação pode ser uma confirmação da observação efetuada pelo executivo desta 

organização, que afirma que o termo intraempreendedor ainda é uma “coisa mais acadêmica”, 

que inclusive nem é utilizado em sua organização, apesar do comportamento 

intraempreendedor ser muito valorizado nela. 

Porém, diversos fatores podem ter contribuído para esta diferença, envolvendo 

características de perfis dos grupos entrevistados, tais como: segmentos de atuação das 

organizações, formação e áreas de atuação dos intraempreendedores.  

 

4.3.2 O comportamento intraempreendedor e a organização 

 

De acordo com Mair (2001) o comportamento empreendedor em grandes organizações 

é considerado, como: 

 

“...um conjunto de atividades e práticas por meio do qual indivíduos em 
múltiplos níveis geram e utilizam de forma autônoma combinações 
inovativas de recursos para identificar e perseguir oportunidades”. (MAIR 
, 2001, p. 42) 

 

Adotando esta definição de Mair (2001) para o que neste estudo foi denominado 

comportamento intraempreendedor, estes comportamentos foram considerados em relação ao 

contexto das organizações pesquisadas. Os comportamentos apontados, pelos executivos, tais 
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como proposições de melhorias em processos administrativos ou de criação de novas áreas 

estão fundamentados na realidade de suas organizações, bem como os aspectos facilitadores 

ou inibidores para o alcance de comportamentos no contexto das organizações, tanto para os 

executivos quanto para os intraempreendedores. 

 

4.3.2.1 Ponto de vista dos executivos das organizações 

 

O executivo da organização A identifica comportamentos intraempreendedores em sua 

organização. Entretanto, ressalta que no seu entendimento estes comportamentos estão mais 

relacionados às características pessoais de alguns funcionários e a alguns estilos de liderança, 

do que a uma característica institucional, de qualquer forma, “... é uma organização que aceita 

bem este tipo de sujeito”. (AE). 

Como exemplos decorrentes de comportamentos intraempreendedores, AE aponta 

melhorias efetuadas em processos administrativos; casos isolados de grandes projetos 

corporativos, que nasceram do zero, propostos num esforço de criar novos negócios, novas 

áreas, que às vezes partiram de idéias pessoais para ganhar corpo institucional. 

Contar com seus gerentes locais, que acabam tendo a responsabilidade de estruturar 

suas áreas e executar as atividades com bases em linhas gerais e aprovações passadas pela 

matriz é a visão do executivo da organização B, em relação ao comportamento esperado dos 

intraempreendedores. Ressalta o executivo que isto não se deve a uma estratégia previamente 

pensada, devendo-se mais às circunstâncias atuais do próprio negócio, que vivencia uma série 

de novas realizações, principalmente, em sua maior unidade de negócios. 

 

“A diretoria aqui tem uma zona de conforto muito boa em cima dos 
empreendedores. De certa forma, ela sabe que ela centralizou a decisão, mas 
descentralizou o fazer. Então sabe que controla pela decisão, mas ela não 
impede o fazer.” (BE) 
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No tocante aos aspectos que possam facilitar ou inibir o comportamento 

intraempreendedor, AE considera que a liderança tem papel fundamental neste processo, tanto 

para facilitar como para inibir. 

 

... “existe uma clara relação entre lideranças que estimulam e os resultados 
de suas equipes em termos de intraempreendedores, versus lideranças que 
não estimulam e que também desestimulam e a ausência de resultados 
intraempreendedores por parte de sua equipe.” (AE)  
 

Ainda segundo o AE, sua organização busca estabelecer um processo claro de 

inovação, encaminhamento de idéias e desenvolvimento no sentido de facilitar a ocorrência de 

comportamentos intraempreendedores. 

Para BE, o que inibe o comportamento intraempreendedor é:  “...a falta de autonomia, 

não haver campo fértil para ele ter as idéias,...” (BE). Também aponta o excesso de críticas, a 

falta de reconhecimento e recompensa, que não precisa ser com salário, como fatores 

inibidores do comportamento intraempreendedor. 

Outro aspecto abordado por BE, que pode facilitar ou inibir o comportamento 

intraempreendedor, é a “possibilidade de alavancagem” (BE) que o negócio oferece, 

decorrente da ação do intraempreendedor, explicando: 

 

“...tem negócios que você não pode pagar uma variável muito grande, 
ousada, porque a alavancagem dele é pequena. Quando muito o cara faz 2% 
a 3%. Então você não pode dividir sua rentabilidade de 3%, porque na 
verdade ela é importante para você continuar o seu próprio negócio. Teu 
risco é muito grande. Aqui é capital intensivo. (BE) 

 

4.3.2.2 Ponto de vista dos intraempreendedores 

 

A seguir estão apresentados trechos representativos das respostas dos 

intraempreendedores entrevistados nas duas organizações, quando perguntados de forma 
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aberta sobre políticas ou práticas no ambiente da organização que podem facilitar ou inibir o 

alcance de comportamentos intraempreendedores.  

 

“...depende muito e diretamente do gestor que está acima de você....Se você 
tiver a liberdade e a iniciativa de criar e propor coisas novas,  isto 
deslancha....Se eu ficar muito preso, eu não consigo ficar satisfeito.” (AI1) 

 

“A baixa tolerância ao erro,... o comodismo... atrapalham o comportamento 
IE....a liderança tem um papel fundamental, se a liderança já tem um perfil, 
uma cultura que estimule este processo de intraempreendedorismo, isto 
fomenta muitas idéias, muitas inovações bacanas. Por outro lado, ...um perfil 
de liderança mais receoso..., mais diretivo, mais assertivo, já complica ....” 
(AI2) 

 

“A primeira coisa é o diálogo..., se as pessoas não puderem opinar...Uma 
gestão de RH,  para saber colher pessoas que gostem de conviver num 
ambiente desta maneira, ...não é um perfil técnico,...a organização precisa 
pensar..., eu quero gente que pense assim...,...flexibilidade de processos, 
menos burocracia, agilidade para a tomada de decisão, a boa convivência 
com o risco....se eu trabalhasse numa organização que não tivesse esse 
espaço, eu acho que não conseguiria ficar um mês.” (AI3) 

 

“O que pode colaborar é a vontade de as pessoas estarem ali....Segundo, tem 
que ter o apoio do chefe....burocracia, autorização de autorizações, 
política...como questões que inibem.” (BI1) 

 

“...a questão financeira é uma questão que hoje atrapalha muito. A gente 
esbarra nesta questão de investimento. (BI2) 

 

“...ajuda a empresa estar sempre aberta....a empresa recompensa não só com 
salário, mas com PLR....O lado negativo é a estrutura organizacional, ...se de 
repente você tem uma hierarquia a seguir,...uma instrução,...ela pode retrair e 
dizer: olha eu dou a idéia e não posso fazer.” (BI3) 

 

“...a conscientização dos colaboradores nos quesitos de melhorias continuas 
de processos, de qualidade e de meio ambiente, já desenvolvem uma certa 
vontade de sempre querer fazer melhor....é fundamental que o corpo 
gerencial incentive isto, dê a liberdade para os funcionários fazerem 
propostas de melhorias, por mais absurdas que sejam,...dar espaço e 
liberdade para as pessoas proporem. E também de errarem....não fiquem 
podendo cada vez que você leve uma proposta de melhoria....eu me sinto um 
privilegiado porque tive está liberdade dos diretores e transfiro esta liberdade 
para os colaboradores aqui da minha unidade.” (BI4) 
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“...políticas de trainees, onde você tem a oportunidade de identificar os 
talentos....Divulgando, outros acabam ficando motivados a fazer o mesmo.” 
(BI5) 

 

4.3.2.3 Considerações sobre resultados do Comportamento Intraempreendedor 

 

Considerando as respostas apresentadas pelos executivos e intraempreendedores das 

duas organizações, o Quadro 9 aponta expressões chaves identificadas nas respostas dadas 

sobre fatores que podem facilitar ou inibir o alcance de comportamentos intraempreendedores 

no ambiente organizacional. 

 

Quadro 9 – Expressões chaves do que pode facilitar ou inibir o comportamento intraempreendedor 

O que pode facilitar O que pode inibir 

A vontade de as pessoas estarem ali. A baixa tolerância ao erro / excesso de crítica. 

Abertura para coisas novas na organização. A falta de autonomia. 

Agilidade para a tomada de decisão. A falta de reconhecimento e recompensas. 

Boa convivência com o risco. A baixa “alavancagem” do negócio. 

Conscientização dos colaboradores para a busca de 
melhorias em processos, qualidade e meio-
ambiente. 

Ambiente que impede a liberdade para criar e propor. 

Cultura que estimule o comportamento IE. Excesso de burocracia. 

Divulgação de ações de intraempreendedores no 
ambiente organizacional. 

Indisponibilidade financeira para os investimentos. 

Espaço para o diálogo. O comodismo instalado na organização. 

Flexibilidade de processos, menor burocracia. Perfil de liderança mais receoso e diretivo. 

Liberdade para ter iniciativa Política interna. 

Perfil de liderança que estimule e dê liberdade para 
os colaboradores fazerem propostas. 

Rigidez hierárquica. 

Programas de identificação de talentos.  

Processo claro de inovação, de encaminhamento de 
idéias. 

 

Reconhecer e Recompensar  

Seleção de pessoas que gostem de conviver neste 
tipo de ambiente. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 
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Conforme depoimentos dos executivos das organizações participantes, apesar de 

identificarem comportamentos intraempreendedores em suas organizações, os mesmos não 

entendem que tal fato seja decorrência de uma característica institucional ou diretriz de gestão 

estrategicamente planejada e implementada por suas organizações. 

Na organização A, seu executivo percebe essa ocorrência de comportamentos 

intraempreendedores mais como conseqüência de características individuais de alguns 

funcionários e certas lideranças, ressaltando que, de qualquer forma, sua organização tem uma 

boa aceitação para profissionais com este perfil intraempreendedor. 

BE vê esses comportamentos como uma necessidade em decorrência da alta demanda 

pelo desenvolvimento e encaminhamento de diversos tipos de soluções. Assim, é possível 

viabilizar o alcance dos resultados esperados, num modelo de negócio que tem, entre outras 

características, a existência de diversas unidades descentralizadas, com grandes distâncias 

territoriais e a sede da diretoria. Sendo assim, segundo BE, este modo de atuar da empresa, 

surge de forma natural como resposta às diversas demandas da dinâmica de seu tipo de 

negócio. 

Para Mair (2001), tanto os aspectos do ambiente, como as características do indivíduo, 

contribuem para o comportamento empreendedor. E, não é somente o contexto objetivo que 

atua para o surgimento do comportamento empreendedor, mas também como o indivíduo 

interpreta subjetivamente o contexto em que está inserido. 

Alguns dos autores apresentados neste estudo abordam aspectos que podem contribuir 

para o surgimento de comportamentos intraempreendedores, ou por outro lado, para a sua 

inibição, na organização. Desta forma, os Quadros 10 e 11 relacionam os aspectos apontados 

no Quadro 9, pelos executivos e intraempreendedores entrevistados neste estudo, com esses 

autores cujos trabalhos podem embasar o aspecto apontado. 
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Quadro 10 – Resultados de facilitadores do comportamento intraempreendedor x Autores 

O que pode facilitar Autores 

Abertura para coisas novas na organização; 
Processo claro de inovação, de encaminhamento de 
idéias; Espaço para o diálogo. 

Kuratku e Montagno (1989); Luchsinger e Bagby 
(1987) 

Boa convivência com o risco. Hashimoto (2006) 

Conscientização dos colaboradores para a busca de 
melhorias em processos, qualidade e meio-
ambiente. 

Hashimoto (2006) 

Cultura que estimule o comportamento IE; 
Divulgação de ações de intraempreendedores no 
ambiente organizacional. 

Stevenson e Jarillo (1990); Kuratku e Montagno (1989)  

Flexibilidade de processos, menor burocracia; 
Agilidade para a tomada de decisão 

Chisholm (1987); Luchsinger e Bagby (1987) 

Perfil de liderança que estimule e dê liberdade para 
os colaboradores fazerem propostas; Liberdade para 
ter iniciativa 

Kuratku e Montagno (1989); Pinchot (1989); 
Hashimoto (2006) 

Reconhecer e Recompensar Stevenson e Jarillo (1990); Kuratku e Montagno (1989) 

Seleção de pessoas que gostem de conviver neste 
tipo de ambiente; A vontade de as pessoas estarem 
ali; Programas de identificação de talentos. 

Hashimoto (2006) 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas e referencial teórico 

 

Quadro 11 – Resultados de inibidores do comportamento intraempreendedor x Autores 

O que pode inibir Autores 

A baixa tolerância ao erro / excesso de crítica. Stevenson e Jarillo (1990); Chisholm (1987) 

A falta de autonomia; Perfil de liderança mais 
receoso e diretivo. 

Mair (2001) 

A falta de reconhecimento e recompensas. Chisholm (1987); Stevenson e Jarillo (1990); 

A baixa “alavancagem” do negócio; 
Indisponibilidade financeira para os investimentos. 

Chisholm (1987) 

Ambiente que impede a liberdade para criar e 
propor. 

Kuratku e Montagno (1989); Pinchot (1989); 
Hashimoto (2006). 

Excesso de burocracia. Rigidez hierárquica. Chisholm (1987) 

O comodismo instalado na organização. Hashimoto (2006); 

Política interna (de interesses, favorecimentos, 
troca de favores, alianças informais). 

Fatores não encontrados na literatura 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas e referencial teórico 

 

Como parte da coleta de dados, utilizou-se de planilhas contendo uma lista de 

comportamentos e por meio delas, os participantes da pesquisa, emitiram suas opiniões. 

Essas planilhas constantes dos Apêndices D e E, contém uma lista de comportamentos 

tidos como de intraempreendedores, levantados na literatura e, esses serviram de base para 
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coletar opiniões dos entrevistados acerca desses comportamentos entre os dois grupos: 

executivos e intraempreendedores, e observou-se que: 

  Para os comportamentos posicionados nos graus 4 (concordo) ou 5 (concordo 

totalmente) do total de entrevistados, organizou-se uma lista com 23 comportamentos para o 

grupo de intraempreendedores e de 22 no grupo dos executivos, sendo que destes somente 13 

comportamentos são coincidentes nos dois grupos, conforme demonstra o Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Comportamentos intraempreendedores com concordância do total dos executivos ou IEs 

Comportamentos Executivos IEs 

Tem sensibilidade e vontade de aprender  X 

Compromete-se com a equipe X X 

Recomeça após fracassos X X 

Tem predisposição para atuação empreendedora  X 

Vende seus sonhos no ambiente interno e externo da empresa  X 

Mantém comprometimento em relação ao negócio X X 

Dedica-se ao trabalho X X 

Acredita que pode realizar seus sonhos  X 

Constrói e mantém redes de relacionamentos X  

Põe a mão na massa X X 

Identifica pontos de melhoria nos processos X X 

Age por antecipação, não precisa ser solicitado ou forçado por circunstâncias X X 

Utiliza-se das redes de relacionamentos X X 

Apresenta disposição para correr riscos  X 

Compromete-se com crenças e valores X  

Busca parceiros X  

Procura ver a coisa por diferentes ângulos X X 

Busca inovações  X 

Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos  X 

Pesquisa Oportunidades  X 

Utiliza recursos e capacidades que gerem resultados X X 

Compromete-se com seus objetivos pessoais  X 

É autogerenciado X X 

Delega e monitora responsabilidades para colaboradores capacitados  X 

Raciocina de forma criativa X X 

É autoconfiante X  

(continua) 
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(continuação) 

Comportamentos Executivos IEs 

Identifica oportunidades de negócio X  

Executa metas estabelecidas X  

Distribui recursos de forma racional e criativa X  

Transforma idéias em realidade X X 

É líder X  

Utiliza estratégias para influenciar ou persuadir pessoas X  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

 Observou-se ainda que, cinco comportamentos não obtiveram graus 4 (concordo) ou 5 

(concordo totalmente) dos executivos entrevistados, quais sejam: 

- Delega e monitora responsabilidades para colaboradores capacitados; 

- Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos; 

- Compromete-se com seus objetivos pessoais; 

- Extrapola funções e tarefas do cargo; 

- Usa da intuição. 

Vale notar que os três primeiros, na opinião dos intraempreendedores, receberam 

somente graus 4 (concordo) ou 5 (concordo totalmente), conforme indicado no Quadro 12. 

Por outro lado, os cinco comportamentos que obtiveram menor grau de concordância 

do grupo de intraempreendedores, são os seguintes: 

- Busca parceiros; 

- Utiliza estratégias para influenciar ou persuadir pessoas; 

- Planeja ações e tarefas com prazos definidos; 

- Define e avalia posicionamento do produto no mercado; 

- Tem agressividade competitiva. 

Ressalta-se que os dois primeiros, na opinião dos executivos, receberam somente 

graus 4 (concordo) ou 5 (concordo totalmente), além do fato de nenhum destes 
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comportamentos coincidirem com os apontados pelos executivos, conforme indicado no 

Quadro 12. 

Outro ponto que se destaca nas diferenças entre as opiniões dos executivos e as dos 

intraempreendedores, diz respeito ao comportamento com maior grau de concordância. No 

grupo de executivos o comportamento “Compromete-se com crenças e valores” obteve grau 5 

(concordo totalmente) dos dois executivos entrevistados, enquanto nos resultados encontrados 

no grupo de intraempreendedores, este comportamento nem aparece naqueles relacionados no 

Quadro 12. 

Já no grupo de intraempreendedores, o comportamento que obteve grau 5 (concordo 

totalmente) de todos os intraempreendedores entrevistados foi “Tem sensibilidade e vontade 

de aprender”, que por outro lado, nem aparece nos resultados encontrados no grupo de 

executivos, conforme critérios adotados na elaboração do Quadro 12. Com relação aos 

intraempreendedores, Hashimoto (2006) pontua “...Suas habilidades são naturais e sempre 

eles acreditam que precisam aprender mais,...” (HASHIMOTO, 2006) 

Os resultados encontrados apontam para alguns aspectos em que o ponto de vista dos 

executivos das organizações é semelhante ao dos intraempreendedores. Pode-se verificar este 

alinhamento nos aspectos indicados como favorecedores ou inibidores do comportamento 

intraempreendedor, nos quais de uma forma geral não foram observados discordâncias 

importantes. É claro a existência de riqueza de detalhes no grupo de intraempreendedores, o 

que resulta na indicação de alguns fatores que podem ser importantes para a boa gestão da 

organização no sentido de favorecer o potencial de aproveitamento dos comportamentos 

intraempreendedores de seus colaboradores em função de seus resultados. 

Do Quadro 9, pode-se apontar os seguintes aspectos favorecedores ou inibidores do 

comportamento intraempreendedor, conforme opiniões dos intraempreendedores, que 

complementariam a visão dos executivos, a saber: 
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O que pode facilitar: 

- A vontade de as pessoas estarem ali; 

- Agilidade para a tomada de decisão; 

- Boa convivência com o risco; 

- Flexibilidade de processos, menor burocracia; 

- Programas de identificação de talentos; 

- Seleção de pessoas que gostem de conviver neste tipo de ambiente. 

 

O que pode inibir: 

- Excesso de burocracia; 

- Indisponibilidade financeira para os investimentos; 

- O comodismo instalado na organização; 

- Política interna; 

- Rigidez hierárquica. 

Com base no Quadro 12, identificam-se comportamentos importantes que os 

intraempreendedores classificaram com graus de concordância em relação a serem 

característicos de suas atuações, que os executivos não consideraram, quando solicitados a 

opinar sobre comportamentos esperados dos intraempreendedores em suas organizações, 

quais sejam: 

- Tem sensibilidade e vontade de aprender; 

- Tem predisposição para atuação empreendedora; 

- Vende seus sonhos no ambiente interno e externo da empresa; 

- Acredita que pode realizar seus sonhos; 

- Apresenta disposição para correr riscos; 

- Busca inovações; 
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- Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos; 

- Pesquisa Oportunidades; 

- Compromete-se com seus objetivos pessoais; 

- Delega e monitora responsabilidades para colaboradores capacitados. 

A maior parte desses comportamentos está fortemente ligada com a essência do 

comportamento intraempreendedor, conforme a literatura pesquisada. 

 

4.3.3 Competências do Intraempreendedor 

 

Os resultados relacionados às competências do intraempreendedor consideram 

opiniões dos executivos e intraempreendedores manifestadas durante as perguntas abertas dos 

roteiros de entrevistas, conforme indicado no Quadro 5, e opiniões coletadas nas planilhas de 

comportamentos (Apêndices D e E), apresentando os comportamentos listados como 

manifestações de competências. (LEÃO et al., 2003)  

  

4.3.3.1 Ponto de vista dos executivos das organizações 

 

Em resposta à questão aberta colocada, o executivo da organização A destaca a 

capacidade de identificar oportunidades, como a primeira competência que o 

intraempreendedor precisa ter, além da capacidade de planejar a execução e saber identificar 

riscos. 

 

“...fundamental é juntar capacidade de identificar oportunidades com a 
capacidade de planejar a sua execução.” (AE) 

 

Quando seleciona um profissional do qual se espera um comportamento 

intraempreendedor, AE procura identificar como pontos fortes, além da competência técnica, 
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a bagagem pessoal, profissional e cultural do candidato, a capacidade de articular para dentro 

e fora da organização, a capacidade de mobilizar recursos e pessoas, e que tenha a 

característica de não aceitar paradigmas. 

 

“Acho que quanto mais bagagem o sujeito tem, mais visões de mundo ele 
pode ter e mais possibilidades de identificar oportunidades ele tem.” (AE) 

 

Por outro lado, BE aponta as seguintes competências do intraempreendedor: 

- Liderança de pessoas; 

- Liderança que sabe viabilizar; 

- Liderança que busca a cooptação / cooperação; 

- Saber envolver as pessoas com o projeto; 

- Ousadia; 

- Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do negócio; 

- Habilidade de comunicação; 

- Passar credibilidade; 

- Saber vender idéias; 

- O saber (ter os conhecimentos necessários); 

- O saber fazer (ter as habilidades requeridas). 

 

“...a questão do conhecimento e da habilidade, do saber e do saber 
fazer,....Porque senão ele só vai sonhar. E ninguém compra o que não 
acredita. O IE é um vendedor de idéias. (BE) 

 

Ao selecionar um profissional com características intraempreendedoras, BE busca 

identificar os seguintes pontos fortes: Flexibilidade e adaptabilidade, visão positiva do mundo 

e da vida, versatilidade, ambição de médio para longo prazo e bom relacionamento 

interpessoal. 
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“Um especialista no detalhe, que na verdade não abre sua cabeça para o 
restante do mundo, está fadado a não ter um crescimento aqui dentro. Então 
para evitar a frustração, adaptabilidade e flexibilidade são 
fundamentais....ambição de médio e longo prazo. Pois, é uma empresa 
tradicional, se eu trouxer o IE que quer ver o resultado amanhã, quer 
revolucionar, eu digo que aqui só revoluciona o dono, quem não é dono no 
máximo cria um processo evolutivo.” (BE)  

 

O Quadro 13 apresenta as competências e pontos fortes do IE necessários para serem 

selecionados. 

Quadro 13 – Competências do IE e pontos fortes para selecionar o profissional, conforme executivos 

Competências do IE Pontos fortes para selecionar 

Identificar oportunidades Conhecimento técnico 

Planejar execução 
Capacidade de articular-se para dentro e fora da 
organização 

Liderança Capacidade de mobilizar recursos e pessoas 

Saber envolver as pessoas com o projeto Questionador (que não aceita paradigmas) 

Ousadia Flexibilidade / Adaptabilidade 

Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do 
negócio 

Versatilidade 

Saber (conhecimento) e saber fazer Visão positiva do mundo 

Passar credibilidade Ambição de médio para longo prazo 

Saber identificar riscos Capacidade de relacionamento interpessoal 

Vender idéias Bagagem pessoal, profissional e cultural 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

As competências e pontos fortes identificados num intraempreendedor, para ser 

selecionado, mencionados pelos executivos, corroboram com os três eixos clássicos de 

caracterização de recursos de competências e suas dimensões, conforme Ruas (2001), tais 

como: conhecimentos do intraempreendedor (o saber); identificar oportunidades, planejar 

execução e capacidade de mobilizar recursos e pessoas (o saber fazer); e, ousadia, passar 

credibilidade e visão positiva do mundo (o saber ser / agir). 

 

 



89 
 

4.3.3.2 Ponto de vista dos intraempreendedores 

 

O intraempreendedor AI1 entende que a iniciativa é a primeira competência que o 

intraempreendedor tem que ter, além dela destaca: o conhecimento do mercado, o 

conhecimento de sua área de atuação, responsabilidade, visão de futuro, saber trabalhar em 

equipe e liderança de equipe. AI1 cita como exemplo envolvendo a iniciativa: 

 

“...Esta questão de redução de custo foi de minha iniciativa, que em nenhum 
momento a instituição achou que era ruim, muito pelo contrário, então com a 
iniciativa que eu tive e com a abertura que os gestores me deram, isto 
apareceu.” (AI1) 
 

Durante sua trajetória profissional, AI1 relatou que, no início, teve dificuldade de 

equilibrar tempo dedicado ao trabalho com a vida pessoal. 

Foi necessário desenvolver competências voltadas à gestão de pessoas, saber 

identificar características individuais na equipe, organizar grupo em função de características 

individuais. 

Quanto a competências que ainda precisa desenvolver AI1 mencionou: administrar 

frustração frente ao insucesso, aprender com os erros e administrar alto nível de cobrança 

pessoal em face ao erro. 

AI2 destaca que o intraempreendedor “tem que ser curioso, inquieto, uma pessoa 

pouco conformada....” (AI2) 

 

“...você precisa de um envolvimento, de gastar uma energia 
que....normalmente, acredito, vai além da sua remuneração, dos seus 
benefícios que você tem diretamente para fazer isto.....é uma questão de 
sentido de vida....É olha eu quero mudar, eu visualizo, eu quase pego uma 
realidade melhor, mais palpável, mais inovadora de mais valor. Acho que 
precisa ter um pouco desta visão e muito também da disciplina e do esforço 
para fazer acontecer....a inovação ela não é a idéia, você tem idéias muitas, 
eu tenho milhões de idéias, mas implementar e testar estas idéias é outra 
conversa....fazer com que estas idéias se tornem objetos valorosos, que virem 
de fato inovação, o caminho é um pouco mais complexo.” (AI2) 



90 
 

Perguntado sobre que competências seriam demandadas pelos aspectos que ele relatou 

AI2 complementou com as seguintes competências: visão sistêmica, autodisciplina e 

maturidade. 

AI2 declarou não ter tido nenhuma dificuldade em sua trajetória profissional e que 

precisou desenvolver as seguintes competências: planejar negociações e venda de idéias, 

compreender melhor o “timing” de vender a idéia, gerenciar equipes para o desenvolvimento 

de idéias e trabalhar visão compartilhada dos objetivos. 

AI2 acha que precisa desenvolver ousadia, comunicação, saber a hora de recuar em 

alguma proposição ou ação, assertividade e saber confrontar. 

AI3 aponta as seguintes competências que o intraempreendedor precisa ter: saber 

manter-se articulado internamente e externamente, flexibilidade, versatilidade, 

disponibilidade para mudanças, visão estratégica, visão de futuro, paciência, maturidade para 

dosar força de luta, saber perceber momento adequado para apresentar idéia, visão estratégica 

do ambiente organizacional, perspicácia nos contatos e relacionamentos, saber usar 

estratagemas para plantar e cultivar ambiente favorável a realização de sua idéia, manter-se 

atualizado tecnicamente, conhecimento do negócio, saber ouvir, manter rede de 

relacionamento com outras organizações e pesquisar novas possibilidades de fazer negócios 

em outras culturas e localidades.   

 

“...ser muito bem articulado,...aplicar melhoria constante nesta articulação 
com outras áreas, ...tem que estar preparado para fazer coisas muito 
diferentes que ele não fazia,...Ele não pode olhar o negócio dele pensando no 
hoje....tem que estar muito aberto a fazer coisas que ele não concorda em 
fazer....O cara com este perfil de IE tem idéias muito diferentes e ele tem que 
ter paciência,...para perceber que as vezes não é o momento para esta idéia 
dele....mediar entre ser aguerrido para poder acertar, mais a maturidade, a 
paciência para perceber que para aquilo acontecer, tem que acontecer outras 
coisas também...talvez você possa fazer um movimento para que estas coisas 
aconteçam e crie um ambiente, um cenário, para aquilo que você acredita 
vire realidade. Mas se você achar que aquilo...vai virar realidade só porque 
você quer, aí você não vai conseguir....é preciso paciência, maturidade, 
perspicácia para conversar com outras áreas,...” (AI3) 
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Como dificuldades encontradas durante sua trajetória profissional, AI3 aponta: 

insegurança quanto a sua formação técnica, desafios no relacionamento interpessoal e de 

como gerir uma área. 

AI3 precisou desenvolver competências de gestão de pessoas para montar uma equipe, 

e desenvolvê-la para atuar de maneira esperada, administrar conflitos e realizar coisas 

diferentes para incentivar a inovação. Teve ainda que aprimorar conhecimento técnico, 

aprender leitura de contextos no ambiente organizacional, mapeando seus movimentos, 

processo decisório e política interna. “Ter sensibilidade para entender agendas ocultas” (AI3)  

Considera que ainda precisa desenvolver a sabedoria política para entender esses 

movimentos no contexto organizacional. 

Na organização B, BI1 coloca as seguintes competências para o intraempreendedor: 

garra, persistência, determinação, adaptabilidade ao ambiente, saber ouvir e perceber o 

cliente, entender a cultura da organização, saber vender suas idéias, saber lidar com pessoas, 

certa dose de ambição. Destaca também que o intraempreendedor deve ter uma boa formação 

acadêmica. 

 
“Acho que a primeira coisa é não desistir fácil, é garra, é vontade....aprender 
a dançar conforme a música,...você se adaptar ao ambiente que você 
está....entender a cultura da empresa e departamental, para você aplicar 
alguma coisa nova....entender a cabeça de cada um e vender muito. Vender 
aquele projeto como uma coisa boa....Se você pega uma pessoa 
academicamente forte, acho que isto já é um passo a frente dela.” (BI1)  
 

BI1 relatou que teve dificuldades com sua ansiedade por resultados em uma 

organização conservadora, com cultura de resultados em longo prazo; em lidar com a 

burocracia e tomada de decisão relativamente lenta. Apontou também a dificuldade de lidar 

com questões de política interna da organização. 

Precisou desenvolver as competências para lidar com pessoas, jogo de cintura, 

habilidade de negociação e trabalhar motivação da equipe. 
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BI1 entende que ainda precisa aprimorar sua habilidade de comunicação, capacidade 

de negociação, autocontrole ou capacidade de manter a calma em algumas situações e 

autoconhecimento. 

BI2 considera que o intraempreendedor precisa ter proatividade, um pouco de ousadia, 

raciocínio lógico, objetividade, jogo de cintura, capacidade de análise crítica, ser 

comunicativo e saber atuar com autonomia respeitando seus limites. 

 
“Eu acho que proatividade,...um pouco de ousadia, ...saber o seu limite, é 
claro, mas não ficar tão dependente...uma pessoa empreendedora tem que ser 
muito racional, muito lógica no que faz. Super objetiva....tem que ser 
comunicativa.” (BI2)  

 

Teve dificuldades para lidar com as pessoas, ter jogo de cintura, tolerância frente às 

diferenças individuais e ouvir mais as pessoas. 

BI2 declara que precisou desenvolver a habilidade de lidar com pessoas, o jogo de 

cintura, habilidade de negociação e motivar equipe. 

Necessita desenvolver a capacidade de administrar sua impetuosidade, o envolvimento 

estratégico de parceiros para conquistar adesões ao projeto ou decisão e respeitar níveis 

hierárquicos de decisão.  

Para BI3, o intraempreendedor deve ter conhecimento técnico, saber identificar 

oportunidade de se colocar e de solucionar o problema, conhecer a organização e seus 

processos, saber ouvir e lidar com pessoas, trabalhar em parceria, compartilhar idéias, 

valorizar e reconhecer, traçar desafios para a equipe, equilibrar vida profissional e pessoal. 

 
“...habilidade de saber a hora de falar, a hora de resolver um problema. 
Conhecer a empresa, a estrutura operacional....trabalhar sempre em conjunto, 
com parceria, em equipe, dividir idéias, escutar, eu acho que isto é você 
deixar as portas abertas para que a pessoa se sinta confortável, saber 
valorizar, reconhecer....A pessoa tem que ter também o seu lado pessoal, 
uma família, estar bem com a família,...” (BI3)  
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Quanto às dificuldades encontradas em sua trajetória, BI3 relata que foi difícil manter 

o controle gerencial de sua área, identificar o que devia delegar para cada um dos 

colaboradores e lidar com relacionamento interpessoal. 

BI3 indica que precisou desenvolver as competências de delegar, ouvir, aprender com 

as situações, tomar decisões, enfrentar situações de conflitos, controlar resultados frente às 

metas e objetivos, ter humildade, saber se colocar, ser líder e exemplo. 

Entende que precisa ainda desenvolver conhecimento sobre o negócio, saber lidar com 

situações adversas e melhorar sua capacidade de delegação. 

BI4 considera que o intraempreendedor precisa ter como competências a capacidade 

de criar uma realidade diferente, vislumbrar processos de trabalho mais eficientes e eficazes, 

ter visão de negócios, capacidade de comunicação, ser autoconfiante e despachado, disposição 

para aceitar responsabilidade de ser empreendedor e capacidade de convencer outras pessoas. 

 

“...o poder de criar uma realidade diferente da que ele vive. Poder imaginar 
que podemos fazer aquilo que fazemos hoje de uma maneira mais eficaz, 
mais eficiente, ter uma boa visão de negócios....não ser tímido, tímido no 
sentido de não ter vergonha de falar uma coisa que pode estar errada.” (BI4) 

 

 Quanto às dificuldades enfrentadas em sua trajetória, BI4 aponta:  

 
“...tive que aprender a ser político, a saber negociar os meus objetivos com 
os objetivos de outros departamentos,...esta busca de resultados me desafia 
muito e eu me esqueço de compartilhar o processo de decisão.....Saber 
negociar para atingir os objetivos. (BI4) 
 

BI4 considera que a principal competência que teve que desenvolver foi o poder de 

comunicação e convencimento dos colegas. Diz que ainda precisa desenvolver seu lado 

comercial, aprender a vender o produto internamente, habilidade política e negociação com o 

cliente. 
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O intraempreendedor BI5 aponta como competências necessárias ao profissional 

intraempreendedor, a disposição para aprender, saber tirar e buscar o aprendizado de situações 

vivenciadas e aprender orientar os outros em como fazer. Pontua que tem dificuldade de lidar 

com o tempo real para as coisas acontecerem de acordo com suas expectativas: “As coisas às 

vezes são mais lentas do que você gostaria.”(BI5). Esse respondente entende que precisa 

desenvolver competências relacionadas à gestão de unidades de negócios e saber construir e 

utilizar redes de contatos externos a empresa. 

 

4.3.3.3 Considerações sobre resultados de Competências do Intraempreendedor 

 

Quadro 14 – Resumo de dificuldades encontradas nas trajetórias profissionais pelos IEs 

Dificuldades apontadas pelos Intraempreendedores 

Gerenciamento de área 

Delegar para a equipe 

Burocracia 

Lentidão na tomada de decisão 

Ansiedade por resultados x cultura da organização mais conservadora 

Lidar com política interna da organização 

Negociar internamente 

Necessidade de jogo de cintura 

Relacionamento interpessoal 

Lidar com pessoas 

Ter tolerância frente às diferenças individuais 

Ouvir mais as pessoas 

Compartilhar processo decisório 

Busca de qualidade de vida com equilíbrio da vida pessoal e profissional 

Insegurança com a própria formação técnica 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 



95 
 

O Quadro 14 apresenta as dificuldades relevantes relatadas pelos intraempreendedores 

durante suas trajetórias profissionais. Pode-se dividir a lista apresentada em três grupos, 

percebendo-se assim que as dificuldades estão relacionadas basicamente à: 

1) Gestão: gerenciamento de área e delegar para a equipe; 

2) Ambiente interno da organização: burocracia, lentidão na tomada de decisão, 

ansiedade do intraempreendedor por resultados frente à cultura conservadora da organização, 

lidar com a política interna da organização, negociar internamente e jogo de cintura; 

3) Relacionamento interpessoal: lidar com pessoas, ter tolerância frente às diferenças 

individuais, ouvir as pessoas e compartilhar processo decisório. 

A dificuldade pela busca de qualidade de vida e equilíbrio da vida pessoal e 

profissional foi enquadrada no segundo grupo, por ter forte relação com a cultura da 

organização em que o profissional está envolvido, pelo excesso de demandas de trabalho, 

exigindo dedicação além da carga horária, com freqüentes viagens. Desta forma, a dificuldade 

“Insegurança com a própria formação técnica” foi considerada como exceção e fora do 

agrupamento sugerido. Aquelas relacionadas à gestão e relacionamentos interpessoais podem 

ser verificadas em Sauser (1987), em trabalho referente ao paralelo entre falhas e a forma a 

contribuir para o sucesso de intraempreendedores, conforme literatura apresentada. 

No que tange às dificuldades com aspectos do ambiente organizacional, estas estão 

diretamente relacionadas a alguns dos aspectos inibidores do comportamento 

intraempreendedor apresentados no Quadro 11, conforme opiniões colhidas com os 

executivos e intraempreendedores das organizações participantes, e autores indicados. 

O Quadro 15 resume os resultados e apresenta em sua primeira coluna apontamento de 

competências necessárias ao intraempreendedor, conforme opinião dos executivos e 

intraempreendedores. Na segunda coluna deste quadro, estão indicadas as competências que  
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os intraempreendedores precisaram desenvolver ao longo de suas trajetórias 

profissionais, além daquelas que ainda necessitam desenvolver ou aprimorar (terceira coluna), 

conforme seus relatos. 

Para elaboração deste quadro, procedeu-se a organização das competências coletadas 

nas entrevistas, segundo categorias de competências do empreendedor definidas por Man e 

Lau (2000) e partindo-se da definição de competência adotada por esses autores, na qual uma 

competência é a capacidade total do empreendedor de desempenhar seu papel profissional 

com sucesso (LAU et al., 1998), ou seja, não bastam conhecimentos, atitudes e habilidades 

isoladas, estas características precisam ser integradas no sentido de uma competência para 

desempenhar determinado trabalho (MAN e LAU, 2005) 

Na elaboração do Quadro 15, procedeu-se ainda a uma primeira padronização de 

termos utilizados pelos entrevistados, de forma a agrupar-se expressões diferentes, porém, 

com mesmo significado. 
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Quadro 15 – Resumo de competências para o IE e áreas de competências de Man e Lau (2000) 

Competências necessárias ao IE DTA A desenvolver

Competências de oportunidade

-Perceber momento adequado para a idéia; X

-Identificar oportunidades;

-Manter-se atualizado com o mercado de atuação;

-Pesquisar novas possibilidades de negócios;

-Visão de negócios;
-Vislumbrar melhorias em processos de trabalho;

Competências organizadoras

-Liderança para mobilizar recursos, pessoas e viabilizar; X

-Gestão de equipes (trabalhar motivação, características individuais, XXXXXX X

traçar desafios, estimular desenv. de idéias, valorizar e reconhecer);

-Saber delegar; X X

-Tomar decisão; X

-Administrar conflitos; XX

-Gerenciar metas e resultados; X X

-Compartilhar idéias e objetivos; X X

-Gestão de processos; XX

-Gestão comercial; X

-Planejar ações de desenvolvimento e implementação;

-Visão sistêmica;
-Visão global da organização. X

Competências estratégicas

-Visão estratégica;

-Visão de futuro;

-Visão estratégica do contexto interno da organização; X X

-Usar de estratagemas para plantar e cultivar ambiente favorável;

-Entender a cultura da organização;

-Lidar com a política interna da organização; X X

-Ter sensibilidade para entender agendas ocultas X X

-Saber hora de recuar em alguma proposição ou ação; X

-Capacidade de criar realidade diferente;
-Planejar negociações. X

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas.                                                                    (continua) 
Legenda:  X - representa a ocorrência de resposta no item 

DTA – competências desenvolvidas no transcorrer das trajetórias dos respondentes  
A Desenvolver - os respondentes consideram que ainda precisam desenvolver tais competências 
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Quadro 15 – Resumo de competências para o IE e áreas de competências de Man e Lau (2000)  

Competências necessárias ao IE (continuação) DTA A desenvolver

Competências sociais

-Manter-se articulado internamente e externamente; X

-Saber trabalhar em equipe;

-Perspicácia nos contatos e relacionamentos;

-Manter redes de relacionamentos em outras organizações; X

-Saber ouvir; XX

-Perceber o cliente; X

-Vender suas idéias; X X

-Lidar com pessoas; XXX

-Passar credibilidade;

-Trabalhar em parceria / envolver parceiros; X

-Capacidade de comunicação; XX XX

-Convencer outras pessoas; X

-Assertividade; X

-Habilidade para negociar. X XX

Competências de comprometimento

-Proatividade;

-Autorealização face ao desenvolvimento e implementação da idéia;

-Garra, persistência e determinação;

-Assumir responsabilidade de ser IE;

-Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do negócio;

-Iniciativa;

-Equilibrar vida profissional e pessoal;

-Saber hora de seguir hierarquia em seus níveis decisórios. X

Competências conceituais

-Raciocínio lógico;

-Análise crítica;

-Solução de problemas;

-Autonomia;

-Autodisciplina;

-Autoconfiança;

-Autoconhecimento; X

-Flexibilidade / adaptabilidade; XX

-Versatilidade;

-Ousadia; X

-Autocontrole /manter a calma em certas situações; X

-Administrar impetuosidade; X

-Identificar riscos;

-Manter-se atualizado tecnicamente;

-Objetividade; X

-Sensibilidade para aprender com as situações / erros; X X

-Lidar com adversidades /Administrar própria frustração. XX

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas. (continuação) 
Legenda:  X - representa a ocorrência de resposta no item 

DTA – competências desenvolvidas no transcorrer das trajetórias dos respondentes  
A Desenvolver - os respondentes consideram que ainda precisam desenvolver tais competências 
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Conforme se observa no Quadro 15, as competências apontadas como necessárias para 

os intraempreendedores se encontram distribuídas nas seis áreas de competências propostas 

para o empreendedor por Man e Lau (2000). Podem-se perceber algumas áreas com maior 

número de competências, porém, em cada uma das áreas contamos com várias indicações. 

Leão et al. (2003), em estudo realizado com empreendedores aponta que as 

competências que prevalecem em dirigentes de êxito reconhecido, de empresas brasileiras da 

nova economia, dentro das áreas propostas por Man e Lau (2000), são as conceituais e as 

administrativas (ou organizadoras, conforme adotado neste trabalho).  

No presente estudo, além das competências conceituais e organizadoras, encontram-se 

as competências sociais e estratégicas, evidenciadas como aspectos importantes aos 

respondentes dessa pesquisa, corroborando com os estudos de Man e Lau (2000). 

Complementando, Luchsinger e Bagby (1987) destacam que o perfil comportamental do 

intraempreendedor pode ser um ponto crítico na busca do sucesso, quando o mesmo tem que 

responder a um superior, buscar patrocínios, eventualmente enfrentar críticas e resistências 

internas a organização. 

O Quadro 15 demonstra que das competências agrupadas nas áreas Organizadoras, 

Estratégicas, Sociais e Conceituais, algumas já se fazem presentes no dia-a-dia, enquanto que 

outras ainda precisam ser desenvolvidas. Pontuam também que as competências relacionadas 

à oportunidade e ao comprometimento, já fazem parte de seus repertórios de conduta. Podem-

se analisar estas observações referentes às competências com as dificuldades encontradas 

pelos intraempreendedores durante suas trajetórias profissionais, demonstradas no Quadro 14. 

Ou seja, os três grupos de dificuldades ficaram voltados à gestão, ao ambiente interno da 

organização e ao relacionamento interpessoal e esses apresentam relação com as demandas 

por competências organizadoras, sociais, conceituais e estratégicas, tendo em vista o 

desempenho esperado do intraempreendedor. 
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 O Quadro 16 tem como fonte de dados, a coleta efetuada com os Apêndices D e E, 

acerca dos comportamentos de intraempreendedores, sob as perspectivas dos executivos e dos 

intraempreendedores entrevistados e considerando os comportamentos que obtiveram graus 

de concordância de todos os entrevistados, conforme já apresentado no Quadro 12. 

Com base no Quadro 12, nas definições das áreas de competências do empreendedor 

(MAN e LAU, 2000) e considerando os comportamentos como manifestações de 

competências (LEÃO et al., 2003), procedeu-se ao enquadramento de cada um dos 

comportamentos indicados no Quadro 12 com essas áreas de competências, conforme segue: 

 

Quadro 16 – Comportamentos intraempreendedores e áreas de competências (MAN e LAU, 2000) 

Áreas de Competências Comportamentos 
Execu-
tivos 

IEs 

De Oportunidade 

Identifica oportunidades de negócio X  

Identifica pontos de melhoria nos processos X X 

Pesquisa Oportunidades  X 

Conceituais 

Apresenta disposição para correr riscos  X 

Busca inovações  X 

É autoconfiante X  

É autogerenciado X X 

Procura ver a coisa por diferentes ângulos X X 

Raciocina de forma criativa X X 

Tem sensibilidade e vontade de aprender  X 

Sociais 

Busca parceiros X  

Constrói e mantém redes de relacionamentos X  

Utiliza estratégias para influenciar ou persuadir pessoas X  

Utiliza-se das redes de relacionamentos X X 

Vende seus sonhos no ambiente interno e externo da empresa  X 

Organizadoras 

Delega e monitora responsabilidades para colaboradores 
capacitados 

 X 

Distribui recursos de forma racional e criativa X  

É líder X  

Utiliza recursos e capacidades que gerem resultados X X 

Estratégicas 

Executa metas estabelecidas X  

Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos  X 

Tem predisposição para atuação empreendedora  X 

Transforma idéias em realidade X X 

De Comprometimento 

Acredita que pode realizar seus sonhos  X 

Compromete-se com a equipe X X 

Compromete-se com crenças e valores X  
(continua) 
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(continuação) 

Áreas de Competências Comportamentos 
Execu-
tivos 

IEs 

De Comprometimento 

Compromete-se com seus objetivos pessoais  X 

Dedica-se ao trabalho X X 

Mantém comprometimento em relação ao negócio X X 

Põe a mão na massa X X 

Recomeça após fracassos X X 
Age por antecipação, não precisa ser solicitado ou forçado por 
circunstâncias 

X X 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

Esses resultados evidenciam a existência de graus de concordância em relação ao 

Quadro 15, corroborando com a distribuição dos comportamentos enquadrados em todas as 

áreas de competências de Man e Lau (2000), tomando-se como base os comportamentos 

considerados representativos da atuação dos intraempreendedores, segundo grupos de 

executivos e de intraempreendedores entrevistados nas duas organizações.  

O processo empreendedor de Bygrave (2004) corrobora com os resultados dessa 

pesquisa ao mostrar que os comportamentos são aprendidos em etapas sucessivas, que 

incrementam o perfil de atuação com capacidades na medida em que a organização cresce em 

tamanho e complexidade, conforme indicado por Nassif (2004). 

Por outro lado, Hashimoto (2006) descreve perfis intraempreendedores necessários a 

cada etapa de projeto, numa perspectiva de empreendedorismo corporativo, alertando para:  

 
“...um risco muito alto de se recriar o mito do empreendedor herói, 
agregando em uma só pessoa todas as virtudes e características positivas da 
descrição do “intra-empreendedor perfeito””. (HASHIMOTO, 2005, p. 38). 

 

Para esse autor, não é possível reunir todas as qualificações necessárias em uma única 

pessoa, sendo assim, normalmente, são formadas equipes multifuncionais para os “intra-

empreendimentos”, onde são exercidos diferentes papéis demandados por diferentes etapas do 

projeto.  
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Para o início do projeto, Hashimoto (2006) descreve o empreendedor criativo: 

 
“empreendedor que consegue vislumbrar oportunidades, conceber idéias 
inovadoras, transformar meras conjecturas em conceitos viáveis, estudar 
possibilidades em função de uma poderosa visão do futuro e construir 
cenários que estejam alinhados com a estratégia corporativa.” (p. 38) 
 
 

Para uma etapa seguinte, o empreendedor administrador: 

“...põe o pé no chão, cortando as asas do criativo par transformar em planos 
os seus sonhos..O papel do administrador é construir o Plano de 
Negócios...Ele realiza atividades de organização, controle e planejamento....” 
(p. 39) 

 

E o empreendedor realizador: 

“...aquele que traduz os planos em realidade. Ele entra em ação a partir do 
momento em que o plano é aprovado,...é focado em resultados palpáveis, 
sabe administrar os recursos, está sempre em mobilidade, é dinâmico e 
ativo.” (p. 39) 

 

Além desses três perfis, Hashimoto (2006) ainda aponta a necessidade de dois outros 

perfis na equipe intraempreendedora, mais voltados aos relacionamentos interpessoais: o 

“integrador”, que procura reunir as pessoas em função do projeto, motivando-as, liderando-as, 

explorando o melhor das pessoas dentro da empresa; e o “promotor”, que de fora da equipe, 

fará o papel comercial, dando realce aos aspectos atraentes do projeto, obtendo “apoio, 

aprovação, recursos e capital para o projeto.” (HASHIMOTO, 2006, p. 40) 

Embora este trabalho não tenha por objetivo levantar características individuais na 

montagem de equipes de trabalho ou projetos, vale ressaltar o não surgimento de relatos dos 

respondentes dessa pesquisa indicando formação intencional de equipes com base nos papéis 

e perfis estruturados e distribuídos nas mesmas, no sentido sugerido por Hashimoto (2006). 

Naturalmente, alguns papéis são atribuídos em função de características individuais 

dos membros da equipe disponível. Porém, como quase a totalidade dos intraempreendedores 

deste estudo ocupa posições de gerenciamento de áreas, na maioria das vezes, já contam com 
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equipes fixas em suas áreas, para o desempenho das atividades. Eventualmente, foram 

relatadas formação de equipes por projetos, mas de qualquer forma, na composição das 

equipes, as pessoas foram indicadas em decorrência de competências técnicas e áreas de 

atuação. 

Feitas essas considerações, os resultados encontrados quanto às competências 

necessárias a um intraempreendedor, conforme já demonstrado no Quadro 15, estariam 

relacionadas às varias fases de projetos e aos diversos papéis e perfis de intraempreendedores 

apontados por Hashimoto (2006). 

Retomando-se a dinâmica de desenvolvimento dos atributos do empreendedor, 

(NASSIF, 2004; BYGRAVE, 2004) e aplicando-se esta perspectiva no caso dos 

intraempreendedores, pode-se perceber uma preocupação com o contínuo aprendizado, além 

do que, quando perguntados sobre competências que tiveram que desenvolver ao longo de sua 

trajetória profissional ou que ainda precisam desenvolver, ressaltam a necessidade de 

investimentos nas competências organizadoras, sociais e estratégicas. 

 

4.3.4 Atuação do Intraempreendedor 

 

Neste item será abordada a atuação do intraempreendedor relatando atividades 

exercidas atualmente por eles, apoios com que puderam contar em suas trajetórias, seus 

objetivos, desafios identificados para a atuação, exemplos de ações intraempreendedoras 

realizadas e características que os atraem para um trabalho. 

O intraempreendedor AI1 da organização A exerce atividades voltadas à gestão de 

projetos institucionais, conforme seu relato: 

“Estou com dois projetos institucionais, estamos criando a maior 
unidade....Estou organizando toda a estrutura da unidade, desde produtos, 
parte financeira, marketing e gestão de pessoas.” (AI1) 
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Como apoio obtido durante sua trajetória, AI1 destaca a ajuda de pessoas como um 

professor de faculdade, o espelho de seu pai, além de um consultor da área em que atua. 

 

“...na questão do empreendedorismo se você tem alguém que te mostre ou 
pelo menos facilita o primeiro trilhar, facilita muito a vida..” (AI1) 

 

Em relação às capacidades que representaram um apoio ao longo de sua trajetória, diz 

acreditar naquilo que faz, seguir a intuição e de nunca ter tido medo de trabalhar. 

AI1 acha que ainda tem muito a contribuir para com a organização, vê desafios para a 

sua atuação a competição interna com outras pessoas por promoções, portanto, terá que 

mostrar um trabalho superior em relação aos concorrentes. 

Como exemplos de ações intraempreendedoras, AI1 aponta: 

 
“...a implantação da educação corporativa foi um diferencial...foi uma 
inovação, gerou resultado, a gente consegue reter talentos, os nossos 
recursos são muito melhor aplicados, gerou resultados efetivos na criação de 
novos produtos e desenvolvimento de novos serviços.” (AI1) 

 

Este exemplo de sua atuação veio por uma demanda da diretoria da organização. 

Como exemplo de ação a partir de sua iniciativa, indica a proposição e implantação de um 

programa de redução de resíduos, de gastos com energia e reciclagem, que trouxeram grande 

economia para a organização. 

O desafio da complexidade de um trabalho, bem como, o fato de ser um trabalho em 

nível mais estratégico e de longo prazo, são características que atraem AI1 para um trabalho. 

AI2 responde pelo Núcleo de Educação Corporativa, com atuação que poderia ser 

assim resumida: 

 

“Eu assumi meio com a tarefa de concretizar um modelo mais estratégico de 
recursos humanos....um projeto de educação corporativa, que tenta colocar o 
olhar sobre as competências, criar um ambiente de aprendizagem na 
organização, atacar aquelas competências que seriam estratégicas...” (AI2) 
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Para sua trajetória profissional, AI2 ressalta que teve apoio fundamental de seus pais, 

de grupo de amigos e pessoas na organização, que lhe foram muito importantes. Destaca 

ainda que, estuda e lê muito. 

Em relação aos objetivos, aponta que gostaria de ganhar mais, poder ousar mais, testar 

mais, aprender com os erros e fazer do núcleo que coordena uma referência no mercado. 

Como desafio vê alguns relacionados aos aprendizados para conduzir questões mais 

amplas, negociações de projetos, identificar timing de encaminhar proposições, além de 

adquirir um maior controle da equipe. 

AI2 relata exemplo de atuação intraempreendedora no desenvolvimento de mudanças 

em abordagens de programas de treinamento e outras sistemáticas adotadas na área, ora por 

iniciativas próprias, ora por solicitação da organização e que trouxeram ganhos de eficiência e 

eficácia. 

 

“...mudei a abordagem do programa de treinamento de atendimento ao 
cliente, procurando entender os motivos porque não eram alcançados os 
resultados esperados,...avaliar de forma mais ampla, mais sistêmica, os 
fatores que influenciavam...vamos trabalhar a equipe, tentar fazer coisas que 
atribuam sentido a este trabalho para eles.” (AI2) 

 

Para AI2, as características que o atraem para um trabalho são: flexibilidade atuação 

(de horário, planejamento e concepção), grau de autonomia, objeto de trabalho que faça 

sentido para si e a possibilidade de trabalhar com alguém com quem possa aprender.  

AI3 responde pelo Núcleo de Inteligência Corporativa, com atuação que poderia ser 

assim resumida: 

 

“Eu assumi meio com a tarefa de concretizar um modelo mais estratégico de 
recursos humanos....um projeto de educação corporativa, que tenta colocar o 
olhar sobre as competências, criar um ambiente de aprendizagem na 
organização, atacar aquelas competências que seriam estratégicas...” (AI3) 
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Teve apoio em sua trajetória profissional de pessoas que o ajudaram muito, além da 

própria família. Entende também que “o não parar de estudar” é uma característica que o 

ajudou muito.  

Tem como maior objetivo fazer com que a organização A tenha “um olhar, daqui a uns 

cinco anos, muito melhor para o mercado, do que tem hoje.” (AI3) 

AI3 aponta como maior desafio o de fazer com que as pessoas que trabalham junto 

possam crescer junto com ele. Espera desenvolver-ser como gestor. A própria criação do 

núcleo que coordena pode ser citada como uma ação intraempreendedora, na medida em que 

não existia e nasceu por meio de sua proposta e que recebeu endosso da diretoria. 

Para AI3, o desafio que o trabalho representa, a necessidade de desenvolver uma 

resposta que não está disponível para a organização, são características que o atraem para o 

trabalho. 

Na organização B, BI1 coordena área de desenvolvimento de projetos de softwares. 

Ao assumir tal posição, pontuou para a equipe que não entendia nada da área, mas que 

esperava contar com os conhecimentos de sua equipe no que diz respeito à programação, de 

maneira que a sua contribuição seria com a vivência e conhecimentos em relação ao âmbito 

das análises, desenvolvimentos e revisões de processos. 

BI1 contou com “grandes líderes” que o ajudaram. 

Tem como objetivos no contexto da organização, crescer profissionalmente. 

 

“...estar com equipes e ter autonomia. Autonomia é importante para min. Eu 
gosto de me passarem um grande desafio. Crescer e ter autonomia.” (BI1) 

 

Como desafios, BI1 destaca que tem que provar resultados, ir além das expectativas 

nos projetos, “... lidar com pessoas,...motivando cada um de sua maneira. Entender cada 

cabeça.” (BI1) 
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Cita como exemplo de sua atuação intraempreendedora, a identificação da 

possibilidade de melhoria com proposição e desenvolvimento de sistema de mapeamento de 

cargas em navios. 

BI1 cita como características que o atraem para um trabalho, a sua dinâmica com 

variedade de situações novas, o desafio constante, níveis de cobrança fortes, com avaliações, 

mas com reconhecimento em face aos sucessos alcançados. 

BI2 exerce função de analista e desenvolve atividades voltadas a contratação de 

prestadores de serviços para o transporte multimodal: 

 
“...qualificar, contratar, monitorar transportadoras, empresas de mão de obra, 
para a ova e desova de containeres e empresas de escolta. Tudo que o 
operacional precisa, eu acabo dando suporte logístico para eles.” (BI2) 
 
 

BI2 relata que sua graduação em nível superior deu-lhe uma boa base. Além disto, 

contou com o apoio de superiores e colegas de trabalho. 

Tem como objetivo subir na empresa, para tanto entende que tem que aprender. Quer 

também ter uma experiência no exterior. 

BI2 vê como desafios: “...questão de melhorias de processos de trabalho, novas 

pessoas, novos aprendizados.” (BI2) 

Apresenta exemplos de sua atuação intraempreendedora tais como: o desenvolvimento 

de um software para controle de distribuição de cargas nas lojas, que trouxe uma redução 

significativa no número de erros, vários projetos com clientes, procurando otimizar entregas, 

processos no cliente, inclusive realizando estudos quanto a viabilidade de realizar certas 

operações. Conforme a intraempreendedora, normalmente essas suas atuações vêm em função 

de orientação da gerência ou da matriz da empresa em S. Paulo / Capital. 

BI2 aponta como características que o atraem para um trabalho, a oportunidade de 

aprendizado, o desafio que representa e a dinâmica do trabalho, com possibilidades de sair a 
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campo, pesquisar, saber como as coisas funcionam, buscar informação e ter contato com 

pessoas. 

BI3 responde pela coordenação de toda a logística operacional, cabotagem e terminal 

ferroviário do interior. 

Contou com o apoio de superiores, parceiros e colaboradores durante sua trajetória. 

Entende também que os cursos de gestão que realizou o ajudaram. 

BI3 tem como objetivo se destacar, mas quer que sua equipe também se beneficie. 

Como desafio cita administrar trabalhos com parceiros, com crescimento da empresa e 

do parceiro. 

Relata exemplo de atuação intraempreendedora na revisão de processo na utilização de 

containeres, que trouxe benefícios financeiros, qualidade operacional no enfoque logístico. 

 

“...estou sempre procurando ouvir idéias, buscando melhorias, mesmo que a 
idéia não seja minha, mas se eu souber vender, esta pessoa vai ter os 
louros....A idéia às vezes vem de mim, de minha equipe, ou de meu chefe.” 
(BI3) 

 

BI3 indica as seguintes características que o atraem para o trabalho: dinamismo, 

possibilidade de conhecer e mensurar resultados, trabalhar em equipes, oportunidade de 

aprendizado, crescimento profissional, qualidade de vida (poder usufruir da vida pessoal), 

ambiente com boa comunicação, permitindo acesso a informação. 

BI4 responde pela gerência geral de Customer Service e Operações de uma unidade 

operacional da organização: 

 
“Aqui em Santos estou com a parte de Customer Service, eu recebo as 
solicitações de embarque dos clientes, ...confirmo com o frete,...dou 
autorização de liberação para que ele estufe a carga dele e deposite no 
porto....para a cabotagem tem toa a parte de documentação de importação. 
...Parte do transbordo de cargas no porto de Santos....Transportes 
multimodais,...importação e exportação de cabotagem. São vários 
funcionários sob minha responsabilidade direta....também temos que 
apresentar resultados comerciais.” (BI4) 
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BI4 relata que contou com o apoio de três diretores “muito bons” da organização. 

Entende que contou ainda com seu perfil questionador. 

 

“...meu jeito de ser, de sempre tentar ser convencido e não aceitar as coisas 
passivamente....uma voz que possa questionar, de maneira proativa para ver 
se realmente estamos tomando as melhores decisões....meu posicionamento 
de questionamento, de discussão, de apresentação de idéias próprias e de 
vontade própria, acho que isto foi fundamental.” (BI4) 

 

Como objetivos, tem que buscar redução de custos na unidade, melhorias de 

processos, estimulando os funcionários a participarem. 

O desafio é “mudar a realidade do Porto de Santos e do Estado de São Paulo...nossa 

imagem, nossa comunicação e participação no mercado.” (BI4) 

Em relação a exemplos de atuação intraempreendedora relata o desenvolvimento e 

proposição de um novo modelo de logística adotado no nordeste, onde após diversas visitas a 

fazendas e estudos, adotaram uma “interiorização” de containeres frigoríficos, levando-os 

para mais próximos das fazendas. Este modelo que é copiado até hoje, trouxe melhorias na 

qualidade do serviço prestado e economia no transporte rodoviário. 

Para BI4, o desafio constante e a dinâmica da atividade, com diversos fatores a serem 

gerenciados e necessidade de tomada de medidas corretivas, são características que o atraem 

para um trabalho. 

BI5 coordena atividades de documentação e exportação: 

 
“...preparar toda a documentação para toda a carga de exportação para 
clientes. Seguindo as normas legais do Brasil, dos países de origem. 
Entrando em contato com o exterior, verificando problemas, o que pode ser 
feito....Sempre que precisam de treinamentos nos Estados Unidos, América 
Central, Venezuela, México, pelo conhecimento de sistemas e por falar 
espanhol, eles me chamam para ajudar.” (BI5) 
 

Relata que sempre teve o apoio de seus superiores e cita como estimulo interior a sua 

motivação para trabalhar. 
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Tem como objetivo se estabelecer em um local e crescer na carreira. 

 

“Onde eu puder ajudar a empresa, eu sempre quero ir...às vezes pago o preço 
de perder alguma oportunidade local.” (BI5) 

 

“O desafio é sempre abrir novos caminhos, de mudar, mudar uma filosofia 
de trabalho...integração com outros departamentos,...de estabelecer novos 
procedimentos, mudar para melhor.” (BI5) 

 

BI5 cita um ambiente diferente, com algo novo, pessoas diferentes, como 

características que o atraem para um trabalho. 

 

4.3.4.1 Considerações sobre resultados da Atuação do Intraempreendedor 

 

Considerando os aspectos abordados neste item sobre atuação dos 

intraempreendedores, em síntese tem-se o que segue: 

1) No que tange a apoios com os quais puderam contar, os intraempreendedores citam 

pessoas da família, professores, consultores, colegas, mas, principalmente, citam apoio de 

superiores; 

2) Quanto a características pessoais que marcaram sua trajetória profissional, são citados 

os seguintes aspectos: acreditar naquilo que faz, intuição, motivação para o trabalho, não ter 

medo de trabalhar, perfil questionador e proatividade. Porém, como destaques, realmente, 

poderiam ser citados itens de aprendizado: cursos realizados, leituras e o não parar de estudar, 

reforçando assim dentro das três dimensões da competência (Ruas, 2001), que para o 

intraempreendedor, além do saber fazer e do saber ser, o saber (conhecimentos) também tem 

grande contribuição para a sua atuação. 
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3) Os objetivos citados pelos intraempreendedores em sua grande maioria estão 

relacionados ao próprio crescimento na carreira, seguidos de contribuições para objetivos da 

organização; 

4) Quanto aos desafios, estão relacionados de forma homogênea entre crescimento na 

carreira e aprendizados necessários, e contribuições para melhorias e objetivos da 

organização; 

5) A respeito de exemplos de suas atuações intraempreendedores, foram citadas ações 

voltadas à: proposição, estruturação e implantação de novas áreas e unidades de negócio da 

organização; proposição, desenvolvimento e implantação de novos programas organizacionais 

ou mudanças em abordagens de programas existentes; proposição, desenvolvimento e 

implantação de novos sistemas; revisão na forma de utilização de recursos; proposição de 

novos modelos da logística para o negócio; revisão, desenvolvimento e implantação de 

processos de trabalho. 

Como resultados destas ações, foram citados: retenção de talentos na organização, 

melhor aplicação de recursos, economia com custos operacionais, ganhos de produtividade e 

qualidade nos serviços prestados, novas estratégias de negócios, desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, ganhos de rapidez nos processos, agilidade e qualidade de informações e 

redução de erros. 

Quanto à iniciativa com relação a estes exemplos de atuações intraempreendedoras, os 

entrevistados relatam tanto ocasiões em que a possibilidade de inovação ou melhoria foi 

vislumbrada por eles e, sendo assim, apresentaram e obtiveram aprovação para suas 

propostas, como também situações em que por demanda da organização, foram alocados para 

encontrar a melhor solução, desenvolvê-la individualmente ou com o gerenciando de equipes 

de projeto, obtendo a aprovação para a implementação da solução apresentada. 
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6) Em características que atraem os intraempreendedores para um trabalho, como grande 

destaque nas citações encontra-se o fato de o trabalho em questão representar um desafio para 

o profissional, seguido de aspectos relacionados à dinâmica do trabalho (seu dinamismo, 

flexibilidade e grau de autonomia, dentre outros aspectos) e, posteriormente, oportunidades de 

aprendizado que o trabalho pode trazer. 

 Também, são citados aspectos como: nível mais estratégico do trabalho, o fato de o objeto do 

trabalho fazer sentido para o intraempreendedor, algo novo, ambiente de trabalho, qualidade 

de vida (poder usufruir da vida pessoal), estar em contato com pessoas, trabalhar em equipes, 

acesso a informações e o reconhecimento por resultados alcançados. 

Os resultados encontrados na pesquisa de campo corroboram com  Hashimoto (2006) 

quando o autor descreve: 

 

“...Muitas vezes, o que o move é o simples desafio....Procuram evitar 
trabalhos que tenham caráter rotineiro e repetitivo....e se irritam facilmente 
com a necessidade de seguir regras e normas corporativas em que não vêem 
qualquer valor agregado.” (HASHIMOTO, 2006) 
 
 
“Eles podem estar em qualquer lugar da empresa e não apenas em áreas de 
produtos, P&D, laboratórios de engenharia.”...São grandes realizadores. 
Focam suas ações em objetivos mensuráveis, coisas que eles podem dizer 
que fizeram ou ajudaram a fazer. Não têm medo de trabalhar duro para 
alcançar o que querem,...”(HASHIMOTO, 2006) 
 
 
“Alinham fortemente seus objetivos pessoais com os profissionais....é 
primordial deixar os intra-empreendedores agirem.” (HASHIMOTO, 2006) 
 
 

4.3.5 Desafios Organizacionais 

 

Neste item apresentam-se os desafios organizacionais relatados pelos executivos das 

organizações tendo em vista a realidade de seus negócios e mercados de atuação. 

Por outro lado, trazem-se também aspectos relacionados à gestão de colaboradores 

com comportamento intraempreendedor em seus quadros de funcionários, levantados com 
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seus executivos, envolvendo desde a adoção de políticas e praticas que visem favorecer o 

comportamento intraempreendedor na organização e como estas políticas e práticas atuam 

neste sentido, até as dificuldades encontradas para selecionar profissionais com este perfil. 

Na organização A, o executivo entrevistado aponta como principais desafios que se 

apresentam para esta organização, o de garantir a sua competitividade no mercado, bem 

como, a sua sustentabilidade, considerando ser uma organização sem fins lucrativos, porém, 

atuando num mercado competitivo. 

Sobre políticas ou práticas de gestão que visam incentivar o comportamento 

intraempreendedor em sua organização, AE entende que a organização A conta com: 

 
“...um trabalho de educação corporativa muito fortemente 
desenvolvido....inclui competências relacionadas ao processo 
empreendedor,...tanto em termos de criatividade, de identificação de 
oportunidades,...” (AE) 

 

“...um trabalho não institucionalizado sob o ponto de vista de políticas, ou de 
ser algo sistemático na organização, que é o de identificar lideranças com 
estas características empreendedoras,...” (AE) 

 

Neste sentido, AE identifica como carências de sua organização, a falta de um 

processo de inovação e de política de reconhecimento: 

 

“...a gente está desenhando para implementar, em formato de banco de 
idéias,...a idéia é criar um canal de inovação claro para que 
democraticamente todos os funcionários possam contribuir, 
independentemente de ele já ter competência ou não....falta ainda é uma 
política de reconhecimento.” (AE) 
 
 
“...É como se a gente tivesse grandes políticas e práticas relacionadas ao 
desenvolvimento de pessoas, mas ainda faltassem políticas focadas 
diretamente no output do processo empreendedor, que é a inovação gerada, a 
melhoria gerada e o resultado gerado. A gente ainda está nesta fase de 
transição.” (AE) 

AE tece a seguinte consideração sobre as políticas e práticas adotadas por sua 

organização: 
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“...tem um grande objetivo, de retroalimentar a própria instituição, de não 
fazer com que as pessoas se percam em eventuais processos que possam não 
dar certo. E de outro lado de fazer que a gente aumente o estoque de 
contribuintes no processo....Se hoje a gente tem um grupo extremamente 
seleto, elitizado de funcionários que contribuem de maneira empreendedora, 
fazer um trabalho destes significa na prática você aumentar, ampliar 
radicalmente o estoque e as origens dos processos de inovação na sua 
empresa...isto é fundamental em falar,..., ... vantagem competitiva sustentada 
na organização, que é que vai garantir o nosso futuro.” (AE) 

 

“A gente tenta trabalhar o modelo de liderança, ...trabalhar conceitos de 
liderança, dependendo da instituição, pode ser mais complicado ainda do que 
se imagina....tem uma limitação que é um telhado de vidro para desenvolver 
modelo de liderança, não dá para você desenvolver modelo de liderança na 
alta direção.” (AE) 

 

AE menciona que as universidades não estimulam o comportamento 

intraempreendedor em seus alunos, pontua a falta de bagagem e de cultura dos profissionais, 

além de vícios anteriores, como dificuldades para selecionar profissionais com 

comportamento intraempreendedor: 

 

“Quando você olha competências técnicas mais estas características que eu 
mencionei, hoje você tem pouquíssimos profissionais assim....a formação 
acadêmica não ajuda estimular comportamentos intraempreendedores....uma 
outra dificuldade, que é a dificuldade de você ter cada vez menos pessoas 
interessadas em ter bagagem, muito mais pessoas interessadas em 
especializar tecnicamente em determinada função. Eu prefiro um 
profissional generalista para assumir funções como esta. E profissionais 
generalistas estão em falta no mercado.” (AE) 

 

Na organização B, o executivo entrevistado relata que a empresa hoje enfrenta como 

principais desafios, no âmbito brasileiro, o de lidar com as taxas de câmbio, em se tratando de 

uma empresa multinacional. Além disso, observa que há falta de estrutura nos portos 

brasileiros e diz ter necessidade de vender uma imagem de negócio confiável do transporte 

marítimo, num país em que a força do transporte rodoviário se mostra muito presente. 

BE destaca que ao mesmo tempo em que sua organização conta com um excesso de 

normas e instâncias de aprovações que inibem o comportamento intraempreendedor, por outro 
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lado, sua cultura valoriza o “...profissional que tem opinião, que discute, que traz o problema 

já com uma possível solução.” (BE) 

 

“Uma coisa que a gente tem que facilita o intraempreendedor, é como ele 
tem uma certa liberdade de atuação no dia a dia, de alguma forma, você faz 
com que o gerente veja o seu nível, monte o seu processo, como ele não 
recebe muitas orientações isto acaba favorecendo. Tudo isto pela cultura, 
pois na política, não temos coisas que favoreçam, até pelo contrário.” (BE) 

 

Com relação a dificuldades com as quais se depara para selecionar um profissional 

com comportamento intraempreendedor, BE relata questões como: o imediatismo da 

juventude, a busca por uma carreira muito rápida e, como decorrência a falta de paciência 

com o tempo necessário para que as coisas aconteçam no tempo da organização. 

 

“...Mas existe um tempo no mundo dos negócios, ainda caminham num 
outro ritmo. Temos uma dificuldade muito grande com isto. Uma frustração 
nas pessoas....” (BE) 

 

 Além disto, também é apontada a imaturidade e a falta de preparo: 

 

“..., o sonho e o entusiasmo estão muito acima da competência e da 
habilidade. Trabalha-se muito com pessoas que são superficiais, muito 
rasas.” (BE) 

 

Outra dificuldade indicada por BE, diz respeito à vontade de as organizações quererem 

intraempreendedores, mas não saberem muito o bem o que fazer com eles: 

 

“...todas empresas querem intraempreendedor, não sabem muito bem o que 
fazer com eles, mas querem. Ele prefere ter um time de cães ferozes do que 
dóceis. Mas na verdade..., não tem tanto espaço assim. Então eles se matam. 
Ou eles vão embora ou se matam.” (BE) 
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4.3.5.1 Considerações sobre resultados dos Desafios Organizacionais 

 

Não foram identificadas nas duas organizações pesquisadas, conforme relatos de seus 

executivos, políticas ou procedimentos formalizados que visem favorecer ou incentivar o 

comportamento intraempreendedor entre seus funcionários, decorrentes de uma diretriz 

organizacional com a intenção manifestada de tratar de forma ampla o assunto 

intraempreendedorismo. 

Uma das organizações conta com um programa de educação corporativa, que procura 

trabalhar competências relacionadas ao comportamento intraempreendedor e seu modelo de 

liderança. Além disso, de forma não institucionalizada, conforme diz seu executivo, realiza 

um trabalho de identificação de lideranças com características intraempreendedoras e está 

desenvolvendo um processo para encaminhamento de idéias, um canal de inovação, com o 

objetivo de estimular e facilitar a ampla participação de profissionais de seu quadro de 

pessoal. 

Na outra empresa, seu executivo considera que suas políticas e normas, com 

necessidades de várias instâncias de aprovações, na verdade, trabalhariam no sentido de inibir 

o comportamento intraempreendedor. 

Conforme apontado por seus executivos, são os aspectos culturais que acabam atuando 

de forma a favorecer a ocorrência de comportamentos intraempreendedores nas duas 

organizações. 

Para o executivo da organização A, sua organização aceita bem este tipo de 

comportamento, enquanto, para o executivo da organização B, sua empresa valoriza o 

profissional que tem opinião e é capaz de trabalhar de forma independente. Entende ainda que 

o modelo de gestão adotado, no qual o intraempreendedor não tem muitas orientações, acaba 

favorecendo essa atuação. 
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Em relação a estas questões, vale retomar Mair (2001), referindo-se a média gerência 

empreendedora: 

 

“...os gerentes criam seus “playgrounds”de ação em suas mentes. É esta 
interpretação subjetiva do contexto de apoio que influência o comportamento 
de forma significativa”. (MAIR, 2001, p. 160). 

 

Conforme Mair (2001), esse aspecto da percepção do ambiente atua de forma aliada ao 

próprio julgamento positivo que esse gerente faz de sua capacidade de atingir o sucesso em 

ações empreendedoras, funcionando como “bússola interna” para eles se “movimentarem do 

tradicional para um novo padrão empreendedor de comportamento.” (p. 161) 

Os executivos apontam como dificuldades para selecionar profissionais, dos quais se 

espera comportamento intraempreendedor, principalmente, a imaturidade, a falta de preparo, 

de bagagem e cultura do profissional. Em relação a esta deficiência, um dos executivos coloca 

que as pessoas estão mais preocupadas em se especializar tecnicamente do que em “ter 

bagagem” (AE). Outro ponto indicado é a ânsia por resultados rápidos e crescimento na 

carreira, traduzido pelo executivo como um imediatismo juvenil, que acaba gerando, 

posteriormente, dificuldades para a gestão desses profissionais, tendo em vista a ocorrência de 

frustrações dos mesmos. Neste sentido, é destacado ainda o desejo de as organizações 

contarem com profissionais intraempreendedores em seus quadros, mesmo sem saber muito 

bem o que fazer com eles. 
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5 DOS RESULTADOS AOS OBJETIVOS 

 

O presente estudo objetivou identificar as competências que caracterizam o 

intraempreendedor no contexto das organizações, considerando pontos de vistas dos 

executivos das organizações empregadoras e dos profissionais indicados como 

intraempreendedores, e, finalmente, descrevendo essas competências que caracterizam o 

intraempreendedor, com base na literatura e na pesquisa de campo. 

 

- Identificar as competências requeridas do intraempreendedor na ótica de um executivo 

da organização empregadora. 

 

Os resultados apurados com relação às competências requeridas do 

intraempreendedor, sob o ponto de vista dos executivos entrevistados, tomam como base três 

abordagens utilizadas para obtenção desta informação: 1) questão aberta sobre as 

competências que os executivos acham que são necessárias ao profissional 

intraempreendedor; 2) questão aberta sobre pontos fortes que os executivos procuram 

identificar ao selecionar um profissional do qual se espera atuação intraempreendedora; e, 3) 

lista de comportamentos apresentada no Apêndice E, sobre os quais todos os executivos 

opinaram com graus de concordância em relação a representarem o perfil de atuação esperado 

de um intraempreendedor em sua organização. 

No Quadro 17, apresenta-se resumo das competências que caracterizam o 

intraempreendedor, a partir dos relatos e opiniões expressadas pelos executivos entrevistados, 

considerando o conceito e áreas de competências propostos por Man e Lau (2000). 

Os diversos autores e pesquisadores do tema competências utilizam-se de variadas 

formas para expressar itens de competências que um profissional deva ter. Por exemplo, Le 
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Boterf (2003) emprega o verbo “saber” no início das referências a itens de competências – 

“saber envolver-se” e Godoy et al (2006) utilizam-se da expressão “Capacidade de” – 

“Capacidade de Tomada de Decisão”.  

Neste estudo, para efeito de simplificação, optou-se pela apresentação direta do 

atributo essencial à competência identificada, que, às vezes, demanda um verbo introdutório 

para a sua expressão com o significado desejado, como por exemplo, “identificar riscos”, aqui 

utilizados no infinitivo. Naturalmente, de forma a garantir os significados, nas ocasiões 

necessárias poderão ser utilizados os termos “saber” ou “capacidade de”. 

Importante ressaltar que por trás dos atributos apontados está o conceito de 

competências adotado nesta pesquisa e, portanto, o conjunto formado pelos conhecimentos, 

atitudes, habilidades e outras características, que atuando de forma integrada dotam o 

indivíduo da capacidade, ou do saber expressado como competência. (MAN e LAU, 2000; 

LAU et al., 1998) 

 

Quadro 17 – Competências dos intraempreendedores segundo os executivos por áreas de competências 

de Man e Lau (2000) 

Áreas de Competências Mapeamento das competências extraídas da pesquisa de campo 

De Oportunidade 
Identificar oportunidades de negócio 

Identificar pontos de melhoria nos processos 

Conceituais 

Autoconfiança 

Autogerenciamento 

Flexibilidade / Adaptabilidade 

Identificar e conviver com riscos 

Ousadia 

Procurar ver por diferentes ângulos 

Raciocinar de forma criativa 

Versatilidade 

Sociais 

Construir, manter e utilizar redes de relacionamentos 

Passar credibilidade 

Trabalhar em parceria / Buscar parceiros / Envolver parceiros  

Utilizar estratégias para influenciar ou persuadir pessoas / Vender suas idéias 

Organizadoras 

Capacidade de mobilizar pessoas para viabilizar resultados 

Planejar ações de desenvolvimento e implementação 

Utilizar recursos e capacidades de forma racional e criativa para gerar resultados 
(continua) 
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(continuação) 
Áreas de Competências Mapeamento das competências extraídas da pesquisa de campo 

Estratégicas 
Executar metas estabelecidas 

Transformar idéias em realidade 

De Comprometimento 

Agir por antecipação, não precisa ser solicitado ou forçado por circunstâncias 

Comprometer-se com crenças e valores 

Dedicar-se ao trabalho 

Manter comprometimento em relação ao negócio 

Por a mão na massa 

Recomeçar após fracassos 

Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do negócio 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

 

- Identificar quais são as competências de intraempreendedor sob a ótica destes atores 

que atuam no contexto das organizações e que são reconhecidos como 

intraempreendedores; 

 

Os resultados apurados com relação às competências requeridas do 

intraempreendedor, sob o ponto de vista dos intraempreendedores identificados pelos 

executivos entrevistados, tomam como base, principalmente a utilização de três abordagens 

para obtenção desta informação: 1) questões abertas com enfoque direto sobre as 

competências do intraempreendedor, envolvendo: as competências que os 

intraempreendedores entendem como necessárias ao profissional intraempreendedor; as 

competências que eles precisaram desenvolver ao longo de suas trajetórias em ações 

intraempreendedoras; e competências que eles acham que ainda precisam desenvolver. 2) os 

relatos apresentados sobre exemplos de suas próprias ações intraempreendedoras e resultados 

alcançados, e dificuldades por eles encontradas em suas trajetórias profissionais; 3) lista de 

comportamentos apresentada no Apêndice D, sobre os quais todos os intraempreendedores 

opinaram com graus de concordância no que diz respeito a fazerem parte de seus próprios 

perfis de atuação, no cotidiano de suas organizações. 
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No Quadro 18, apresenta-se resumo das competências que caracterizam o 

intraempreendedor, a partir dos relatos e opiniões expressadas pelos intraempreendedores 

entrevistados, considerando o conceito e áreas de competências propostos por Man e Lau 

(2000). 

 

Quadro 18 – Competências dos intraempreendedores segundo os intraempreendedores por áreas de 

competências de Man e Lau, (2000) 

Áreas de Competências Mapeamento das competências extraídas da pesquisa de campo 

De Oportunidade 

Identificar oportunidades de negócio 

Identificar pontos de melhoria nos processos 

Perceber momento adequado para apresentação de uma idéia / proposta 

Pesquisar oportunidades /Manter-se atualizado com o mercado de atuação 

Visão de negócios 

Conceituais 

Autoconfiança 
Autoconhecimento / Autocontrole (manter a calma em situações, lidar com 
adversidades, administrar própria impetuosidade e frustração) 
Autogerenciamento 

Buscar inovações 

Capacidade de análise crítica 

Capacidade de solucionar problemas 

Flexibilidade / Adaptabilidade 

Manter-se atualizado tecnicamente 

Objetividade 

Ousadia 

Procurar ver por diferentes ângulos 

Raciocinar de forma criativa 

Raciocínio lógico 

Saber atuar com autonomia, respeitando seus limites de atuação 

Ter sensibilidade para aprender com situações e vontade de aprender 

Versatilidade 

Sociais 

Assertividade 

Capacidade de comunicação 

Capacidade para negociar 

Construir, manter e utilizar redes de relacionamentos 

Perceber o cliente em suas características e necessidades 

Perspicácia nos contatos e relacionamentos 

Relacionamento interpessoal 

Saber ouvir 

Trabalhar em equipe 

Trabalhar em parceria / Buscar parceiros / Envolver parceiros  

Utilizar estratégias para influenciar ou persuadir pessoas / Vender suas idéias 
(continua) 
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(continuação) 
Áreas de Competências Mapeamento das competências extraídas da pesquisa de campo 

Organizadoras 

Administrar conflitos 

Capacidade de mobilizar pessoas para viabilizar resultados 

Compartilhar idéias e objetivos 
Gerenciar equipes (trabalhar motivação, características individuais, traçar 
desafios, saber delegar, estimular desenvolvimento de idéias, valorizar e 
reconhecer) 
Gerenciar metas e resultados 

Gerenciar processos 

Planejar ações de desenvolvimento e implementação 

Tomar decisão 

Utilizar recursos e capacidades de forma racional e criativa para gerar resultados 

Visão global da organização 

Visão sistêmica 

Estratégicas 

Capacidade de executar mudanças estratégicas em ambientes adversos 

Entender a cultura da organização 

Planejar negociações 

Saber hora de recuar em alguma proposição ou ação 

Ter sensibilidade para perceber e lidar com a política interna da organização 

Transformar idéias em realidade /Capacidade de criar realidade diferente 

Visão de futuro 

Visão estratégica 

De Comprometimento 

Agir por antecipação, não precisar ser solicitado ou forçado por circunstâncias 

Dedicar-se ao trabalho 

Equilibrar vida profissional e pessoal 

Iniciativa 

Manter comprometimento em relação ao negócio 

Por a mão na massa 

Recomeçar após fracassos 

Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do negócio 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas 

 

 

- Descrever com base na literatura e nos resultados da pesquisa de campo, as 

competências que caracterizam o intraempreendedor.  

 

Com base nos dois tópicos de resultados anteriores, ou seja, competências mapeadas 

para o intraempreendedor sob os pontos de vistas dos executivos e intraempreendedores 

entrevistados, procedeu-se a construção do Quadro 19, que descreve as competências 

identificadas, submetidas a um processo final de padronização, distribuídas por áreas de 
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competências de Man e Lau (2000) e respaldadas no referencial teórico considerado, 

conforme autores informados abaixo de cada item de competência descrito. 

Para identificação dos autores apontados no Quadro 19, considerou-se a literatura 

apresentada sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, conforme linha de conduta 

sugerida por Stevenson e Jarillo (1990). Dentro destes temas, contemplou-se não somente 

aqueles autores que, conforme foco de seus estudos, apresentassem diretamente itens de 

competências requeridas para o intraempreendedor ou empreendedor, mas, também, aqueles 

autores que ao descreverem atuações, comportamentos e outras características desses agentes, 

indiretamente ou diretamente, indicassem atributos relacionados ao domínio de competências 

necessárias. 

 Como forma de melhor abarcar e classificar o rol de competências identificadas para 

o intraempreendedor, identificou-se a necessidade de uma nova área específica de 

competências em relação às seis áreas propostas para o empreendedor por Man e Lau (2000). 

Desta forma, agregou-se a área de competências pessoais ou comportamentais ao modelo de 

Man e Lau (2000), com definição semelhante à utilizada por Cheetam e Chivers (1996), ou 

seja, a capacidade de adotar comportamentos adequados às situações de trabalho. Preserva-se, 

entretanto, as demais áreas, inclusive, a de competências sociais, na qual serão contempladas 

as competências voltadas ao sucesso nos contatos interpessoais, tais como: capacidade de 

comunicação, persuasão e relacionamento, conforme definição de Man e Lau (2000). 

Entende-se a área de competências comportamentais como uma área que pode influenciar 

todas as demais áreas. 

 

 

 

 

 



124 
 
Quadro 19 – Competências dos intraempreendedores por áreas de competências de Man e Lau, (2000) 

agregando-se a área de competências comportamentais 

Áreas de Competências Competências 

De Oportunidade 

Identificar oportunidades de negócio 
 McClelland (1962, 1971); Hashimoto (2006) 
Identificar pontos de melhoria nos processos 
 Hashimoto (2006) 
Perceber momento adequado para apresentação de uma idéia / proposta 
 Hashimoto (2006); Streit (2001) 
Pesquisar oportunidades /Manter-se atualizado com o mercado de atuação 
 McClelland (1962, 1971); Hashimoto (2006); Streit (2001) 
Visão de negócios 
 Hashimoto (2006) 

Conceituais 
 

Autogerenciamento 
 Streit (2001) 
Buscar inovações 
 Streit (2001) 
Capacidade de análise crítica 
 Hashimoto (2006) 
Capacidade de solucionar problemas 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Manter-se atualizado tecnicamente 
 Sauser (1987); Hashimoto (2006) 
Procurar ver por diferentes ângulos 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Raciocinar de forma criativa 
 Streit (2001); Leão et al., (2003); Leiria (2002); Hashimoto (2006) 
Raciocínio lógico 
  Streit (2001) 
Saber atuar com autonomia, respeitando seus limites de atuação 
Streit (2001); Leão et al., (2003); Nassif et al., (2004); McClelland (1962, 1971) 
Saber identificar, assumir e conviver com riscos 
 Leão et al., (2003); Nassif et al., (2004); Bygrave (2004); McClelland (1962, 
1971); Hashimoto (2006) 
Ter sensibilidade para aprender com situações 
 Leão et al., (2003); Hashimoto (2006) 
Tomar decisão 
 Streit (2001) 

Sociais 
 
 
 

Capacidade de comunicação 
 Streit (2001); Nassif et al., (2004) 
Capacidade para negociar 
 Streit (2001); 
Construir, manter e utilizar redes de relacionamentos 
Streit (2001); Bygrave (2004); McClelland (1962, 1971); Hashimoto (2006) 
Perceber o cliente em suas características e necessidades 
 Streit (2001) 
Relacionamento interpessoal 
 Streit (2001); Leiria (2002); Sauser (1987);  Hashimoto (2006) 
Trabalhar em equipe 
 Streit (2001) 
Trabalhar em parceria / Buscar parceiros / Envolver parceiros 
 Streit (2001); Nassif et al., (2004); Hashimoto (2006) 
Utilizar estratégias para influenciar ou persuadir pessoas / Vender suas idéias     
 Streit (2001); McClelland (1962, 1971); Hashimoto (2006) 

(continua) 
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(continuação) 
Áreas de Competências Competências 

Organizadoras 
 

Administrar conflitos 
 Streit (2001) 
Capacidade de mobilizar pessoas para viabilizar resultados 
 Streit (2001); Bygrave (2004); Hashimoto (2006) 
Compartilhar idéias e objetivos  
 Streit (2001) 
Gerenciar equipes (trabalhar motivação, características individuais, traçar 
desafios, saber delegar, estimular desenvolvimento de idéias, valorizar e 
reconhecer):  
 Streit (2001); Leão et al., (2003); Leiria (2002); Sauser (1987); Hashimoto 
(2006) 
Gerenciar metas e resultados 
 Streit (2001); Nassif et al., (2004); Bygrave (2004); McClelland (1962, 1971);  
Hashimoto (2006) 
Planejar ações de desenvolvimento e implementação 
 Streit (2001); Nassif et al., (2004); McClelland (1962, 1971); Sauser (1987);  
Hashimoto (2006) 
Utilizar recursos e capacidades de forma racional e criativa para gerar resultados 
 Streit (2001); Leão et al., (2003) 
Visão global da organização  
Bygrave (2004); Hashimoto (2006) 
Visão sistêmica 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 

Estratégicas 

Capacidade de executar mudanças estratégicas em ambientes adversos 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Entender a cultura da organização 
 Streit (2001); Bygrave (2004); Hashimoto (2006) 
Executar metas estabelecidas 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Planejar negociações 
 Hashimoto (2006) 
Saber hora de recuar em alguma proposição ou ação 
Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Ter sensibilidade para perceber e lidar com a política interna da organização  
Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Transformar idéias em realidade /Capacidade de criar realidade diferente 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Visão de futuro 
 Bygrave (2004); Hashimoto (2006) 
Visão estratégica 
 Streit (2001); Leiria (2002); Bygrave (2004); Hashimoto (2006) 

De Comprometimento 

Agir por antecipação, não precisar ser solicitado ou forçado por circunstâncias  
Streit (2001) 
Capacidade de recomeçar após fracassos 
Leiria (2002); McClelland (1962, 1971);Nassif et al., (2004) 
Comprometer-se com crenças e valores 
 Streit (2001); Bygrave (2004) 
Dedicar-se ao trabalho -  Streit (2001); Hashimoto (2006) 

Equilibrar vida profissional e pessoal -  Leão et al., (2003) 

Iniciativa -  Streit (2001); Nassif et al., (2004); McClelland (1962, 1971) 
Manter comprometimento em relação ao negócio 
 Leiria (2002); Nassif et al., (2004); Bygrave (2004) 
Por a mão na massa -  Streit (2001);  Hashimoto (2006) 
Responsabilidade com resultados e sustentabilidade do negócio (2; 10; 11r) 
 Streit (2001); Sauser (1987); Hashimoto (2006) 

(continua) 
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(continuação) 
Áreas de Competências Competências 

Comportamentais 

Assertividade 
 Streit (2001); Hashimoto (2006) 
Autoconfiança 
 Nassif et al., (2004); McClelland (1962, 1971); Mair (2001); Hashimoto (2006) 
Autoconhecimento / Autocontrole (manter a calma em situações, lidar com 
adversidades, administrar própria impetuosidade e frustração) 
 Streit (2001); Nassif et al., (2004); Hashimoto (2006) 
Flexibilidade / Adaptabilidade 
 Streit (2001) 
Objetividade 
 Hashimoto (2006) 
Ousadia 
 Hashimoto (2006) 
Passar credibilidade 
 Leiria (2002); Sauser (1987); Hashimoto (2006) 
Saber ouvir 
 Streit (2001) 
Versatilidade 
 Streit (2001) 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nas entrevistas e referencial teórico 
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6 CONCLUSÃO 

 

Entender o papel do intraempreendedor nas organizações, compreender mais 

profundamente o conceito sobre quem é esse agente, ampliar o entendimento sobre 

características e comportamento do intraempreendedor, de forma a expor estes potenciais 

criativos e realizadores em alinhamento com as estratégias organizacionais, tem sido os 

principais desafios dos estudos realizados sobre o intraempreendedorismo. (ANTONCIC e 

HISRICH, 2003; HASHIMOTO, 2006) 

Neste sentido, essa pesquisa procurou contribuir com um levantamento e descrição das 

competências que caracterizam o intraempreendedor, sob a ótica de executivos e 

intraempreendedores de duas organizações de grande porte e com atuações reconhecidas em 

seus segmentos. O aporte teórico desse estudo respaldou-se em autores de referência nas 

áreas, nacionais e internacionais. 

 Dentre os principais resultados obtidos na pesquisa de campo, depreendeu-se que há 

domínio do conceito de intraempreendedorismo, entre gerentes de primeira linha e gestores de 

áreas meio, nas duas organizações pesquisadas, bem como, a percepção de comportamentos 

intraempreendedores em seus ambientes, conforme indicação dos executivos entrevistados.   

Constatou-se o reconhecimento da importância do papel do intraempreendedor e das 

expectativas que a organização tem frente à atuação desse profissional. Outrossim, os 

executivos, demonstraram ter conhecimento alinhado à literatura, no que se refere às 

características dos intraempreendedores e sua relação com o ambiente de trabalho, em face de 

expectativas do indivíduo, motivações e estilos de comportamento, e aspectos favorecedores 

ou inibidores do comportamento intraempreendedor. 

Por outro lado, não foi identificada uma gama consistente de diretrizes e políticas 

formalizadas e direcionadas ao favorecimento da ocorrência de comportamentos 
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intraempreendedores em ambas as organizações. Entendem seus executivos que os 

comportamentos intraempreendedores existentes sejam decorrentes, ou de características 

individuais de alguns funcionários e certas lideranças, ou de aspectos informais existentes na 

cultura organizacional ou modelo de negócios, que de alguma forma estimulam ou favorecem 

de forma natural esse tipo de comportamento. 

A partir dessas constatações, e ainda, considerando que todas as organizações 

gostariam de ter esse tipo de profissional, verificou-se certa timidez das organizações 

pesquisadas em relação a assumir um posicionamento explícito por meio de diretrizes e 

políticas de gestão francamente estimuladoras do comportamento intraempreendedor em seus 

ambientes. 

Hashimoto (2006) aponta que as iniciativas tomadas pelas empresas no sentido de 

torná-las atrativas para os “talentos empreendedores”, ainda se mostram “imaturas e 

insuficientes” (p. 11).  Conforme esse autor, a alegação para não estimularem uma cultura 

empreendedora está no “alto risco” que esta atitude implica. O que, ainda para este autor, é 

um “paradoxo”, pois, em se tratando de empresas de médio e grande porte, por contarem com 

“marca conhecida, capital a custo baixo, acesso aos mercados, credibilidade, capacidade 

administrativa e custos fixos compartilhados.” (p. 12), o natural seria as grandes inovações 

serem geradas dentro das próprias organizações. 

Dentre as organizações participantes dessa pesquisa, identifica-se na organização B, o 

fator risco no relato de seu executivo como uma justificativa para a não assunção de um 

posicionamento mais explícito de maneira a favorecer o comportamento intraempreendedor 

em seus quadros.  

Para análise das competências do intraempreendedor, utilizou-se como parâmetro os 

resultados da pesquisa tomando por base as seis áreas de competências para o empreendedor 

propostas por Man e Lau (2000), sendo elas, de oportunidade, conceituais, sociais, 
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organizadoras, estratégicas e de comprometimento. Com o intuito de explorar todas as 

respostas emergidas durante a coleta de dados, foi necessário agregar mais uma área nos 

estudos originalmente propostos por esses autores, ou seja, a área comportamental, 

perfazendo um total de sete áreas específicas de competências. 

Depreendeu-se desse conjunto de respostas, sobretudo com o surgimento de mais uma 

área, a comportamental, que os intraempreendedores necessitam apoiar-se em características 

afetivas e pessoais, para depois, alicerçarem-se em suas características cognitivas, conforme 

Nassif et al. (2004), levando-se em consideração o fator tempo. 

Não obstante essas características serem representativas das competências dos 

intraempreendedores, conforme relatado por eles mesmos, a formação, o desenvolvimento e a 

manutenção das competências técnicas para atender as demandas existentes no contexto das 

organizações, surgem no levantamento de dados, mesmo sem fazer parte do escopo de análise 

dessa pesquisa.  

No que concernem as áreas de competências mapeadas, para os intraempreendedores, 

as competências sociais, organizadoras, estratégicas e comportamentais, foram as mais 

desafiadoras para desenvolverem suas atividades. Na ausência de uma delas, relataram que 

houve necessidade de investimento na capacitação. 

 As políticas internas das organizações pesquisadas, no sentido do “jogo de 

interesses”, “troca de favores”, favorecimentos e alianças informais entre indivíduos ou 

grupos da organização, foram identificadas como um dos aspectos que podem inibir o 

comportamento intraempreendedor. Esses dados relatados pelos respondentes da pesquisa não 

tiveram consonância na literatura levantada para este estudo, fazendo supor que esses tipos de 

atitudes ficam veladas no contexto das organizações. 

Nos exemplos relatados pelos participantes, o fator iniciativa nas ações dos 

intraempreendedores foi observado de diferentes maneiras, ou pela possibilidade de inovação 
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e melhoria vislumbrada pelo próprio intraempreendedor, ou por situações em que por 

demanda da organização, o intraempreendedor é alocado para encontrar a melhor solução. 

Essas competências, para Mair (2001) já são esperadas, inclusive naqueles que desempenham 

funções gerenciais, face ao ambiente competitivo em que se encontram as organizações.  

Conforme os resultados apreendidos nessa pesquisa, também se destacam no perfil do 

intraempreendedor, aspectos como o de ser uma pessoa curiosa, com certa inquietude, pouco 

conformada, que busca melhorias pessoais e atualização em conhecimentos aplicáveis a sua 

área de atuação, além de ser possuidora de certa dose de ambição. De certa forma, conforme 

pesquisas nacionais e internacionais dos pesquisadores já citados nesse trabalho, as 

características observadas nos intraempreendedores são similares àquelas encontradas nos 

empreendedores. 

Dentre os aspectos que mais os atraem para um trabalho, foram destacados: 

- o desafio que o trabalho representa, 

- a dinâmica do trabalho - seu dinamismo, flexibilidade e grau de autonomia, 

- oportunidades de aprendizado que o trabalho oferece, 

- possibilidades de conhecer e mensurar resultados, 

- acesso a informações, 

- ambiente diferente / algo novo, 

- atuação num nível mais estratégico, 

- objeto de trabalho que faça sentido para o profissional. 

Esses aspectos são consolidados na medida em que o intraempreendedor utiliza suas 

características e competências a favor da organização e de si próprio. Ou seja, quando 

identifica oportunidades e melhorias nos processos em que está atuando; quando encontra 

ambiente que acolhe sua criatividade, críticas e sugestões, propiciando condições de 

solucionar os problemas conforme sua visão; quando consegue estabelecer rede de 
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relacionamentos na organização, trabalhar em parceria e desenvolver bom nível de 

comunicação com as pessoas; quando tem sucesso no gerenciamento de metas, resultados e 

equipes; quando tem oportunidade de planejar negociações, transformar idéias em realidade e 

recuar em alguma ação sem ter punição; quando é possível recomeçar após um fracasso, se 

comprometer com a cultura, valores e crenças da organização, equilibrar sua vida pessoal e 

profissional e, para tanto, ser capaz de utilizar sua autoconfiança, objetividade, ouvir e ser 

ouvido frente às suas atitudes e no desenvolvimento de idéias e das atividades. 

Com base nos resultados apurados deste estudo, fica como sugestões para as 

organizações, a adoção de um posicionamento favorecedor ao comportamento 

intraempreendedor, expressado em políticas e práticas estimuladoras da identificação de 

oportunidades de inovação, criação de novos produtos, negócios e melhorias em processos, 

bem como, de apoio na execução e reconhecimento da importância dessas contribuições para 

alcance dos resultados organizacionais. 

Para tanto, como um dos primeiros passos, faz-se necessária a disseminação da cultura 

intraempreendedora no contexto organizacional, envolvendo o desenvolvimento de suas 

lideranças para a convivência num ambiente incentivador ao papel exercido pelos 

intraempreendedores, com acolhimento e abertura para novas idéias, e suporte no 

encaminhamento e execução de ações decorrentes de suas iniciativas. 

 

- Limitações deste estudo  

 

As limitações deste estudo são inerentes ao seu caráter exploratório, na medida em que 

enfoca fenômenos e teorias ainda em formação. 

A utilização de pesquisas e modelos estudados no âmbito do empreendedorismo e com 

enfoque no agente e processo empreendedor, seguindo linha de conduta, sugerida por 
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Stevenson e Jarillo (1990), para a discussão dos resultados encontrados na pesquisa de campo, 

mostrou-se positiva no âmbito das realidades organizacionais em que foram efetuados. Sendo 

que, no caso específico das seis áreas de competências propostas por Man e Lau (2000) para o 

empreendedor, foi proposta uma nova área de competências, de forma a caracterizar mais 

adequadamente estes aspectos do intraempreendedor em seu contexto de atuação. 

Desta forma, a validade do emprego deste estudo no campo do 

intraempreendedorismo, ficará limitada no âmbito das realidades organizacionais em que 

foram efetuados. Assim, este estudo não pode ser generalizado e sim considerado como 

ampliação dessa área de estudo, além de servir como um referencial para novos estudos. 

 

- Sugestões para realização de estudos complementares 

 

- Realização de pesquisas similares em outras organizações e outros segmentos de 

atuação, possibilitando assim, a verificação de recorrência dos resultados aqui encontrados; 

- Realização de pesquisas similares com outros níveis de cargos, como por exemplo, 

com profissionais ocupantes de cargos técnicos de nível universitário, ou seja, não ocupantes 

de cargos de gestão; 

- Realização de pesquisas com objetivo de identificar características culturais de 

organizações empreendedoras que assumiram políticas e práticas favorecedoras do 

comportamento intraempreendedor e resultados alcançados com a adoção dessas medidas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista – Intraempreendedor 

 

Empresa: ____________________________________________________ Data: __/__/_____ 

Localização: ________________________________________________________________ 

Número de funcionários: ________ Data de fundação: ___/___/_____ 

Setor da economia que a empresa atua: ___________________________________________ 

Nome do entrevistado: ________________________________________________(controle) 

Sexo: _____ Idade: _____ Formação: ____________________________________________ 

Área de especialização: _____________________________Maior titulação:______________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

Área de atuação: _____________________________________________________________ 

Quando iniciou atividade profissional nesta área? ___________________________________ 

Tempo na empresa: _____________________ Tempo no cargo: _______________________ 

A quem se reporta: ___________________________________________________________ 

Responde por equipe: (  ) Fixa. Quantas pessoas? ____   (  ) Móvel – por projeto. 

  

1. Fale de sua trajetória profissional. Em empresas anteriores e na atual. 

 

2. Quais são as atividades atualmente exercidas por você na empresa? 

 

3. Quais foram as dificuldades encontradas em sua trajetória? 

 

4. Com o que/quem você pode contar para construir sua carreira profissional? 

 

5. Pensando no contexto da empresa, fale sobre seus objetivos? 

 

6. Que desafios você vê para sua atuação? 

 

7. O termo intraempreendedor é familiar para você? Fale sobre isto. 

(após resposta a esta pergunta, mostrar Apêndice C com conceito de intraempreendedor) 
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8. Conte exemplos de ações intraempreendedoras suas e quais foram os resultados 

alcançados. 

 

9. Que políticas e práticas que podem facilitar ou inibir o alcance de comportamentos 

intraempreendedores no ambiente da empresa? 

 

10. Que competências você acha que são essenciais para um intraempreendedor? Cite 

principais momentos de aplicação. 

 (após resposta a esta pergunta, mostrar Apêndice D com indicações de comportamentos). 

 

11. Que competências você precisou desenvolver nos casos citados e ao longo de sua 

trajetória em ações intraempreendedoras? 

 

12. Que competências você acha que ainda precisa desenvolver? 

 

13. Que características te atraem para um trabalho? 

 

14. Você tem alguma atividade profissional fora da empresa? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista – Executivo 

 

Empresa: ____________________________________________________ Data: __/__/_____ 

Localização: ________________________________________________________________ 

Número de funcionários: ________ Data de fundação: ___/___/_____ 

Setor da economia que a empresa atua: ___________________________________________ 

Nome do entrevistado: ________________________________________________(controle) 

Sexo: _____ Idade: _____ Formação: ____________________________________________ 

Área de especialização:__________________________Maior titulação:_________________ 

Cargo: ______________________________________; Entrou neste cargo, ou passou por 

outros na empresa?____________________________________________________________ 

Área de atuação: _____________________________________________________________ 

Tempo na empresa: _____________________ Tempo no cargo: _______________________ 

A quem se reporta: ___________________________________________________________ 

Nome do(s) intraempreendedor(es) indicado(s) (perguntar no final):____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

1. Quais são os principais desafios que se apresentam para a sua empresa hoje? 

 

2. O conceito intraempreendedor é familiar para você? 

 

3. O que é um intraempreendedor para a sua empresa? 

 

(após resposta a esta pergunta, mostrar Apêndice C com conceito de intraempreendedor). 

 

4. De uma forma geral, você vê comportamentos intraempreendedores na sua empresa? 

Fale sobre isto, cite exemplos. Caso negativo – fale sobre seu contexto, sua realidade. 

 

5. O que você acha que pode facilitar ou inibir o alcance de comportamentos 

intraempreendedores no ambiente da empresa? 

 

6. Que competências você acha que são essenciais para um intraempreendedor? 

(após resposta a esta pergunta, mostrar Apêndice E com indicações de comportamentos) 
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7. Que pontos fortes você busca identificar ao selecionar um profissional do qual se espera 

um comportamento intraempreendedor? 

 

8. Que dificuldades você se depara para selecionar um profissional com comportamento 

intraempreendedor? 

 

9. Você pode comentar algumas políticas ou práticas de gestão que visam incentivar o 

comportamento intraempreendedor em sua empresa? 

 

10. Como estas políticas e práticas podem apoiar ou sustentar a ação ou os comportamentos 

de intraempreendedores? 
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APÊNDICE C – Alinhamento de conceitos 

 

 

Intraempreendedor 

 

Conceito: “o intra-empreendedor é um colaborador da empresa que inova, identifica e cria 

oportunidades de negócios, monta e coordena novas combinações ou arranjos de recursos para 

agregar valor. Age para atender necessidades latentes e busca fazer de forma mais eficaz o 

que já existe.” (WUNDERER, 2001 apud HASHIMOTO, 2006, p. 21). 

 

 

 

 

NEGÓCIO 

PRODUTO 

 
Desenvolvimento de um novo 
produto ou serviço 

 
Implementação de melhorias em 
produtos ou serviços já existentes. 

 

NEGÓCIO 

PROCESSO 

 
Implementação de uma nova rotina 
de processo em produtos ou 
serviços já existentes. 

 
Implementação de melhorias a um 
processo em produtos ou serviços 
já existentes. 

 

ADMINISTRATIVO 

PROCESSO 

 
Implementação de uma nova rotina 
de processo nas áreas internas de 
staff. 

 
Implementação de melhorias a um 
processo nas áreas internas de staff. 

 INOVAÇÃO MELHORIA 

 Fonte: Hashimoto (2006, p. 18) 

Quadro: Matriz de classificação de intra-empreendimentos Negócio versus Administrativo 
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APÊNDICE D – Formulário com lista de comportamentos e instruções 
Intraempreendedor: Pense em você no cotidiano da empresa. Considerando cada comportamento indicado 
frente a sua atuação, atribua valores de 0 a 5, conforme escala abaixo. 
Escala: 0 – não tem opinião; 1 – discordo totalmente; 2 – discordo; 3 – indiferente; 4 – concordo; 5 – concordo 
totalmente. 
Comportamentos 0 1 2 3 4 5 

Age com autonomia       

Compromete-se com a equipe       

Age por antecipação, não precisa ser solicitado ou forçado por circunstâncias       

Busca inovações       

Utiliza recursos e capacidades que gerem resultados       

Compromete-se com crenças e valores       

Avalia espaços de mercado não atendidos       

Comunica sua visão de forma clara e realista       

Identifica oportunidades de negócios       

Constrói e mantém redes de relacionamentos       

Dedica-se ao trabalho       

É autoconfiante       

Define e avalia posicionamento do produto no mercado       

Delega e monitora responsabilidades para colaboradores capacitados       

Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos       

Acredita que pode realizar seus sonhos       

Identifica pontos de melhoria em processos       

Mantém comprometimento em relação ao negócio       

Busca parceiros       

Extrapola funções e tarefas do cargo       

Executa metas estabelecidas       

Pesquisa oportunidades       

Planeja ações e tarefas com prazos definidos       

Procura ver a coisa por diferentes ângulos       

Vende seus sonhos no ambiente interno e externo da empresa       

Recomeça após fracassos       

Utiliza-se das redes de relacionamentos       

Distribui recursos de forma racional e criativa       

Põe a mão na massa       

Raciocina de forma criativa       

Transforma idéias em realidade       

Tem agressividade competitiva       

Tem compreensão de cenários de forma ampla e de longo prazo       

Compromete-se com seus objetivos pessoais       

Apresenta disposição para correr riscos       

É líder       

Tem predisposição para atuação empreendedora       

Tem sensibilidade e vontade de aprender       

Trabalha em busca da motivação dos colaboradores de um projeto       

É autogerenciado       

Usa da intuição       

Utiliza estratégias para influenciar ou persuadir pessoas       

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em autores do referencial teórico 
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APÊNDICE E – Formulário com lista de comportamentos e instruções 
Executivo: Pensando no perfil de atuação esperado de um intraempreendedor em sua empresa, atribua valores de 
0 a 5, de forma caracterizar  cada comportamento, conforme escala abaixo. 
Escala: 0 – não tem opinião; 1 – discordo totalmente; 2 – discordo; 3 – indiferente; 4 – concordo; 5 – concordo 
totalmente. 
Comportamentos 0 1 2 3 4 5 

Age com autonomia       

Compromete-se com a equipe       

Age por antecipação, não precisa ser solicitado ou forçado por circunstâncias       

Busca inovações       

Utiliza recursos e capacidades que gerem resultados       

Compromete-se com crenças e valores       

Avalia espaços de mercado não atendidos       

Comunica sua visão de forma clara e realista       

Identifica oportunidades de negócios       

Constrói e mantém redes de relacionamentos       

Dedica-se ao trabalho       

É autoconfiante       

Define e avalia posicionamento do produto no mercado       

Delega e monitora responsabilidades para colaboradores capacitados       

Executa mudanças estratégicas em ambientes adversos       

Acredita que pode realizar seus sonhos       

Identifica pontos de melhoria em processos       

Mantém comprometimento em relação ao negócio       

Busca parceiros       

Extrapola funções e tarefas do cargo       

Executa metas estabelecidas       

Pesquisa oportunidades       

Planeja ações e tarefas com prazos definidos       

Procura ver a coisa por diferentes ângulos       

Vende seus sonhos no ambiente interno e externo da empresa       

Recomeça após fracassos       

Utiliza-se das redes de relacionamentos       

Distribui recursos de forma racional e criativa       

Põe a mão na massa       

Raciocina de forma criativa       

Transforma idéias em realidade       

Tem agressividade competitiva       

Tem compreensão de cenários de forma ampla e de longo prazo       

Compromete-se com seus objetivos pessoais       

Apresenta disposição para correr riscos       

É líder       

Tem predisposição para atuação empreendedora       

Tem sensibilidade e vontade de aprender       

Trabalha em busca da motivação dos colaboradores de um projeto       

É autogerenciado       

Usa da intuição       

Utiliza estratégias para influenciar ou persuadir pessoas       

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em autores do referencial teórico 
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ANEXOS – Ranking Brasileiro de Empreendedorismo Corporativo 

 

ANEXO A – Relação das empresas com melhor colocação no ranking 

 

 

As melhores do Brasil 
23.03.2006 

Conheça as empresas que mais estimulam o 
empreendedorismo e a inovação no Brasil -- e saiba como 
elas chegaram lá 

 
Nélio Rodrigues 

Call center da Algar: entre os destaques 
Por Mauro Silveira 

EXAME A Masa -- antiga Multibrás da Amazônia -- é a campeã da edição 2006 do Ranking 
de Empreendedorismo Corporativo, criado pelo Instituto Brasileiro de Intra-
Empreendedorismo (IBIE) e publicado pela segunda vez com exclusividade por EXAME. A 
empresa, com sede em Manaus, foi a que mais se destacou entre as 267 inscritas na pesquisa 
que identificou as companhias mais bem-sucedidas em estimular seus funcionários a 
contribuir para o processo de inovação. Além da Masa, outras cinco empresas se mantiveram 
entre as dez melhores na segunda edição do ranking: Serasa, Unimed Vales do Taquari e Rio 
Pardo, Tupy, Odebrecht e Algar. Promon, Brasilata, Siemens e Microsiga figuram pela 
primeira vez na lista. 

As campeãs da inovação em 2006 

As dez empresas no Brasil que mais estimulam o 
empreendedorismo corporativo, segundo a pesquisa do IBIE... 

Masa (AM) 

Serasa (SP) 



148 
 

Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (RS) 

Tupy Fundições (SC) 

Promon (SP) 

Brasilata (SP) 

Odebrecht (SP) 

Siemens (SP) 

Algar (MG) 

Microsiga (SP) 

...e as demais empresas com melhor colocação no ranking 

• Amil (RJ) 

• Ampla (RJ) 

• Anjo Tintas (SC) 

• Brasilprev (SP) 

• Duroline (RS) 

• Móveis Gazin (PR) 

• Refrescos Guararapes (PE) 

• Jaguaré Embalagens (SP) 

• MB Investimentos (GO) 

• Nestlé (SP) 

• Rio Paracatu Mineração (MG) 

• Satélite Distribuidora de Petróleo (RN) 

• Senac São Paulo (SP) 

• Senai Santa Catarina (SC) 

• Suzano (SP) 

• Telefônica (SP) 

• Telefônica Empresas (SP) 
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• Telemig Celular (MG) 

• Ticket (SP) 

• Tokio (SP) 

Para participar da pesquisa, desenvolvida ao longo de 2005, as empresas inscritas tinham de 
preencher três pré-requisitos: ter faturamento mínimo de 30 milhões de reais, mais de 100 
funcionários e pelo menos cinco anos de atividade. O processo de avaliação envolveu várias 
etapas: 

* Inicialmente, um grupo de funcionários, escolhido de forma aleatória, respondeu via internet 
a um questionário sobre três temas: a disseminação da visão estratégica da empresa, os 
processos de trabalho e as recompensas dadas àqueles que contribuem para a inovação. 
Permaneceram no processo as companhias que tiveram adesão de pelo menos 80% do total de 
pessoas selecionadas. 
 
* Com base na análise dos questionários, foram apontadas 44 semifinalistas. Essas empresas 
receberam a visita de representantes do IBIE, que entrevistaram, em média, três dos principais 
executivos. 

* O IBIE também realizou, em cada empresa semifinalista, um seminário de 5 horas sobre 
empreendedorismo corporativo para os funcionários. Ao final, eles responderam a um novo 
questionário. 

O ranking final foi elaborado com base em cinco notas: a do primeiro e a do segundo 
questionários respondidos pelos funcionários, a da capacidade de apreensão das pessoas em 
relação ao conteúdo transmitido no seminário, a da avaliação qualitativa das entrevistas com 
os principais executivos e a de um checklist respondido por eles no qual constavam perguntas 
como: o que significa inovar para sua empresa? O modelo de gestão prevê formas de 
incentivo para os funcionários que empreendem? "Muitas companhias já entenderam que 
fomentar o espírito criativo traz resultados tangíveis", afirma Alexandre Souza, diretor-geral 
do IBIE. 

 
Copyright © 2006, Editora Abril S.A. -  
Todos os direitos reservados. All rights reserved. 
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ANEXO B – Apresentação do estudo, critérios e metodologias 

 
 

 
 

 
 
RANKING BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO 
CORPORATIVO  

 
 
Bem-vindo ao site do Ranking Brasileiro de Empreendedorismo Corporativo.  

•  O objetivo deste programa é divulgar e estimular as melhores práticas de empreendedorismo 
corporativo no país. Para isso, será preparado um ranking das empresas que mais incentivam entre seus 
funcionários práticas relacionadas à inovação e ao intra-empreendedorismo. 
 
Por inovação, será entendido o desenvolvimento e implementação de idéias, conceitos e processos 
(dentro da empresa), ou o lançamento de produtos e serviços (fora da empresa) -- que sejam novos, 
originais ou substancialmente aprimorados. 
 
O intra-empreendedorismo será medido pelo nível com que funcionários e/ou colaboradores se 
comportem como empreendedores em suas respectivas áreas, em benefício próprio e da empresa. 

•  As empresas inscritas terão total confidencialidade. O Ranking divulgará apenas aquelas cujas práticas 
mais se destacarem no cenário nacional.  

•  Benefícios: levantamento e diagnóstico (sem nenhum ônus para os participantes), através de 
metodologia internacional específica, do atual estágio de desenvolvimento da empresa em relação ao 
fomento, incentivo, implementação e reconhecimento de iniciativas inovadores e intra-empreendedoras 
(sob a percepção de seus funcionários).  

•  Clique aqui para se inscrever. 
 
 
Parceiros 
 
IBIE  
O Instituto Brasileiro de Intra-Empreendedorismo (IBIE), fundado em maio de 2003, é a primeira 
entidade no Brasil dedicada exclusivamente ao estudo (geração de conhecimento), aplicação e 
disseminação dos conceitos de inovação e intra-empreendedorismo no país. O termo intra-
empreendedorismo (do inglês intrapreneurship) foi cunhado nos Estados Unidos, no final da década 
de 70, por Gifford Pinchot III, que defendia a importância de se fomentar as iniciativas inovadoras 
e empreendedoras dentro das corporações -- tanto como vantagem competitiva quanto como 
ferramenta para a retenção de talentos. Para mais informações: www.ibie.com.br  
 
 
PINCHOT & COMPANY  
A Pinchot & Company é uma empresa americana de consultoria empresarial especializada em 
inovação, inteligência organizacional e intra-empreendedorismo. O termo intra-empreendedorismo 
foi cunhado ainda no final da década de 70, por Gifford Pinchot III, que afirmava a importância de 
se fomentar as iniciativas inovadoras e empreendedoras dentro das corporações, tanto para a 
obtenção de vantagens competitivas de mercado quanto como fator de retenção de talentos. Hoje 
a Pinchot&Co. é a maior autoridade mundial no assunto, já tendo prestado serviços de consultoria 
em inovação e intra-empreendedorismo para metade das empresas da lista de 100 maiores da 
revista Fortune e para diversas organizações nas mais diferentes partes do mundo - seus projetos 
de consultoria serviram de base para o lançamento de bilhões de dólares em novos produtos e  
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serviços. Os trabalhos de Pinchot e sua equipe são atualmente publicados em 15 países, servindo 
de referência para empresas e organizações que buscam a construção de um clima interno propício  
ao desenvolvimento de novas idéias, conceitos e produtos. Para mais informações: 
www.pinchot.com.  
  

 
 
Saiba mais sobre o programa 
 
Para concorrer ao Ranking Brasileiro de Empreendedorismo Corporativo, a empresa deve ter:  

1. Mais de 100 funcionários  
2. No mínimo 5 anos de existência  
3. Faturamento bruto (maior ou igual) a R$30 milhões em 2003  

A inscrição  
•  Cumprindo os requisitos acima, a empresa pode se inscrever na página Inscrições, neste site.  
 
O envio de listas  
•  Em seguida, ela será requisitada a enviar ao IBIE, pela internet, duas listas de funcionários, no prazo 
máximo de 15 dias: uma lista com todos os seus funcionários (incluindo a direção da empresa) e uma 
lista apenas da direção da empresa. Detalhes sobre as listas serão disponibilizados após a realização da 
inscrição. 
 
A escolha dos funcionários  
•  De posse das listas, o IBIE sorteará, obedecendo à proporcionalidade de faixas salariais, uma amostra 
randômica de 20% dos funcionários -- dentro dos limites de no mínimo 25 e no máximo 300 nomes -- 
para a aplicação dos questionários básicos.  
 
As senhas para responder ao questionário  
•  Em seguida, o IBIE enviará para as empresas candidatas, através de e-mail, os nomes dos 
funcionários selecionados. A empresa deverá confirmar o recebimento dessa listagem e devolvê-la ao 
IBIE, com os e-mails individuais de cada funcionário selecionado. Serão, então, disponibilizadas senhas 
individuais para cada funcionário. Todos os questionários deverão ser preenchidos via internet.  
 
A resposta ao questionário  
•  Recebida a senha, cada funcionário selecionado deverá visitar este site do Ranking Brasileiro de 
Empreendedorismo Corporativo - Exclusividade EXAME, dentro do Portal Exame, para responder ao 
questionário. Os questionários deverão ser preenchidos individualmente pelos funcionários selecionados, 
100% via internet, dentro de um prazo de 20 dias corridos. Será exigido o preenchimento de, no 
mínimo, 80% do total de questionários, sob pena de desclassificação.  
•  Qualquer fraude no preenchimento dos questionários será motivo para desclassificação da empresa 
candidata. 
•  Os mecanismos utilizados para detectar eventuais fraudes serão: a) seleção randômica de 
funcionários, dentre aqueles previamente selecionados (de todas as faixas salariais informadas, com ou 
sem acesso a e-mail corporativo individual) para participação num seminário a ser realizado nas 
empresas classificadas; e b) realização de auditoria específica (a ser executada, em base de teste, 
somente entre os profissionais selecionados que não possuem acesso a e-mail corporativo individual).  
 
O caso dos funcionários sem e-mail  
•  Uma vez que a amostragem de funcionários selecionados pelo IBIE para preenchimento dos 
questionários poderá, eventualmente, conter funcionários que não possuam acesso a e-mails 
corporativos individuais, poderão ser seguidos dois procedimentos distintos:  
1)para os funcionários selecionados que possuam e-mail corporativo individual, O IBIE disponibilizará as 
respectivas senhas individuais através destes endereços eletrônicos;  
2) para os funcionários selecionados que não possuam e-mail corporativo individual, O IBIE 
disponibilizará um conjunto de senhas individuais para um profissional que servirá de contato (indicado 
em cada uma das empresas). Esta pessoa ficará responsável pela distribuição das senhas para seus 
respectivos destinatários e pela viabilização do preenchimento de seus questionários. 
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•  Sugestão de procedimento no caso de funcionários sem e-mail corporativo individual:  
•  Depois que o IBIE enviar à empresa a lista de funcionários selecionados para responder aos 
questionários, a empresa deverá devolver esta listagem com o preenchimento do campo "e-mail 
corporativo individual", para que as senhas individuais de acesso aos questionários possam ser enviadas 
pela internet.  
•  Como o número máximo de funcionários selecionados é 300, sugerimos que a pessoa responsável pela 
condução do programa se certifique da possibilidade de os profissionais que não possuem e-mail 
corporativo individual terem acesso à internet fora do ambiente de trabalho (em casa, na casa de 
parentes ou de amigos). Em caso positivo, poderá ser fornecido um endereço específico para que este 
funcionário receba sua senha e preencha o questionário fora empresa.  
•  Para os funcionários que não possuem e-mail corporativo individual nem têm acesso à internet fora do 
ambiente de trabalho, cada empresa candidata deverá providenciar os meios físicos e apoio tecnológico 
para permitir que eles preencham seus questionários. Sugerimos que seja disponibilizado um ou mais 
terminais, durante alguns poucos dias, para que os profissionais possam responder aos seus 
questionários individualmente. Durante esses dias, sugerimos, também, a presença de um técnico do 
Departamento de Informática ou de um usuário avançado (que não seja profissional de RH), para 
solucionar eventuais dúvidas e problemas operacionais.  
•  Esses procedimentos serão checados na etapa seguinte do programa, quando pesquisadores visitarão 
as empresas mais bem classificadas para realizar seminários e entrevistas.  
 
Contato para tirar dúvidas  
•  Durante todo o período de preenchimento dos questionários, o IBIE disponibilizará um site e telefone 
com contato específico (em horário comercial) para solucionar dúvidas conceituais. Da mesma forma, o 
Grupo Exame disponibilizará um telefone com contato específico (em horário comercial) para solucionar 
dúvidas operacionais (acesso aos questionários via web, funcionamento de senhas, problemas com o site 
do programa).  
 
O ranking preliminar  
•  Com as respostas dos questionários de todas as empresas, será calculado o ranking preliminar, com as 
pontuações das candidatas. As empresas que atingirem as 30 primeiras colocações em termos de clima 
de empreendedorismo interno passarão à etapa seguinte do programa. Nesta etapa, não haverá critério 
de desempate, o que significa que o número total de empresas a passar para as próximas fases poderá 
ser maior que 30. 
 
A visita à empresa  
•  Para a próxima fase do programa, o IBIE agendará visitas de um dia com cada uma das 30 empresas 
mais bem colocadas no ranking preliminar. As visitas serão compostas de: a) um seminário com duração 
aproximada de 3-5 horas; b) um processo de auditoria das respostas feita pela internet, por 
amostragem, com a duração de aproximadamente 1 hora; e c) entrevistas com o corpo diretivo (no 
mínimo dois executivos), com a duração estimada de 3 horas.  
•  Serão dedicadas, portanto, aproximadamente 9 horas a cada empresa, com a visita de um ou mais 
profissionais especializados do IBIE, com metodologia do IBIE/Pinchot&Co. Neste dia de visita, a 
empresa se beneficiará, gratuitamente, com um treinamento gerencial em Inovação e Intra-
Empreendedorismo de nível internacional (o seminário, de 3-5 horas de duração). 
 
O seminário  
•  Serão selecionados, entre os funcionários que responderam aos questionários (além de outros 
eventuais convidados do corpo diretivo), um número mínimo de 10 e máximo de 30 participantes. A 
escolha será aleatória, com opção de substituição caso algum dos escolhidos não esteja alocado na 
matriz (para evitar despesas de deslocamento por parte da empresa e outras complicações logísticas).  
•  A empresa deverá providenciar instalações adequadas para a realização do seminário, e os 
participantes deverão ser isentados de suas tarefas rotineiras durante o programa.  
•  O programa será dividido nas seguintes etapas:  

1. Inovação e intra-empreendedorismo: talento ou capacidade? (30 minutos, apresentação e 
debate)  
2. Bloqueios ao processo inovador: emoções e meio ambiente (30 minutos, apresentação e 
debate)  
3. Aprendizagem contínua e inteligência organizacional: intra-empreendedorismo (30 minutos, 
apresentação e debate)  
4. O empreendedor na empresa: o indivíduo e a equipe (30 minutos, apresentação e debate)  
5. Discussão em grupo (30 minutos)  
6. A empresa horizontal (30 minutos, apresentação e debate)  
7. Aplicação cruzada de questionários (metodologia específica)  
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•  Caso o condutor do seminário constate a ocorrência de fraudes (funcionários que tiveram seus 
questionários iniciais respondidos por outra pessoa, principalmente entre os que não possuem e-mail 
corporativo) a empresa candidata será automaticamente desclassificada 
 
O novo resultado  
•  Como resultado do seminário, haverá um novo questionário respondido para cada um dos 
participantes. Este novo conjunto de respostas dará origem a uma nova nota para a empresa, que será 
ponderada com a nota preliminar.  
 
A entrevista com a diretoria  
•  Serão selecionados, a critério do IBIE, dois executivos da alta diretoria (incluindo presidente e vice-
presidente) para uma entrevista de cerca de 3 horas. Eles responderão à questionários específicos, que 
serão preenchidos pelo(s) entrevistador(es) durante a discussão dos temas. O(s) entrevistador(es) 
solicitará(ão) explicações e justificativas para as respostas oferecidas.  
•  Por questões de gerenciamento de tempo e de segurança na manipulação dessas informações, as 
entrevistas poderão ser gravadas.  
•  A nota proveniente destes questionários será um dos componentes da nota final.  
 
O ranking definitivo  
•  � A nota final de cada empresa será composta por uma ponderação entre a nota obtida no ranking 
preliminar, a nota do seminário e a nota resultante da entrevista com a alta diretoria.  
•  As 10 primeiras colocadas serão apresentadas em ordem de classificação. As demais serão 
apresentadas em ordem alfabética.  
 
A divulgação do resultado  
•  O ranking final será apresentado em edição da revista EXAME. 

  
 

 
Os critérios 
 
Para medir o clima de empreendedorismo corporativo nas empresas, serão usados os critérios da 
metodologia desenvolvida pelo IBIE em parceria com a Pinchot & Company. Eis os principais fatores que 
serão medidos nos questionários, nos seminários e nas entrevistas com a direção: 
 
1. A transmissão da visão e dos objetivos estratégicos  
2. A tolerância ao risco, a erros e fracassos  
3. Quanto apoio recebem os empreendedores internos  
4. A quantidade e qualidade de gerentes ou líderes capazes de patrocinar projetos de inovação  
5. A existência e autonomia de equipes multi-funcionais/disciplinares (grupos de trabalho) para lidar com 
o desenvolvimento de projetos  
6. A necessidade e processo de obtenção de permissão para agir  
7. O estímulo para os funcionários explorarem novas idéias  
8. Em que horizonte de tempo as pessoas normalmente pensam para tomar decisões (o dia seguinte, o 
próximo ano, os próximos 25 anos...)  
9. A freqüência com que os funcionários escolhem os seus próprios projetos de trabalho  
10. O hábito de deixar os criadores dos projetos permanecerem no desenvolvimento ou operação depois 
que ele dá certo  
11. O nível de cooperação entre as diversas áreas  
12. O sentimento de comunidade existente na empresa  
13. A importância dada ao cliente  
14. A possibilidade de driblar a dependência em relação aos fornecedores internos (informações, 
recursos, etc) necessários a um projeto  
15. A forma como é monitorada e medida a inovação  
16. O grau de transparência da organização  
17. O modo como a empresa trata seus funcionários  
18. A responsabilidade social, ambiental e ética  
19. O quanto a empresa incentiva pequenas melhorias, em vez de apostar apenas nas que prometem 
grandes resultados  
20. Políticas de reconhecimento e/ou recompensa.  
21. Resultados obtidos  
22. Satisfação dos funcionários quanto ao clima interno (em relação ao fomento e desenvolvimento de 
novas idéias).  
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23. O processo de formação de líderes e distribuição de responsabilidades.  
24. O envolvimento e comprometimento da liderança da empresa (alta direção e presidência) com o 
patrocínio/apoio de iniciativas inovadoras e empreendedoras  
25. Outros 
 

 
 
Questionário 
 
Prezado(a) funcionário(a), 

•  A sua empresa é uma das candidatas à segunda edição do ranking das 30 empresas mais 
inovadoras e intra-empreendedoras do país, que será divulgado em 2005 pela revista EXAME. 

•  A sua participação e sinceridade são fundamentais para o sucesso deste programa. É através da 
percepção que você tem de seu ambiente e condições de trabalho que será possível saber se a sua 
empresa realmente possui um clima que incentiva os funcionários a serem inovadores e 
empreendedores. 

•  Suas repostas serão totalmente confidenciais, sendo impossível seu reconhecimento pela 
empresa. 

•  Todos os funcionários selecionados deverão responder seus questionários pela internet, de forma 
que não haverá circulação de questionários impressos. Você não assinará nenhum papel, em 
nenhum momento. 
 
Sua empresa NÃO está autorizada a:  
•  Influenciar sua resposta, seja de que maneira for; 
•  Fazer qualquer tipo de pergunta ou insinuação sobre a maneira como você respondeu ao seu 
questionário individual;  
•  Utilizar sua senha individual para responder ao questionário por você. 
 
Você NÃO está autorizado a:  
•  Fornecer sua senha para que outra pessoa (dentro ou fora da empresa) responda ao 
questionário por você.  
 
Instruções de preenchimento:  
•  Escolha suas respostas com a máxima sinceridade e honestidade; 
•  Tome o tempo necessário para analisar as diversas questões; 
•  É importante que você expresse sua percepção individual sobre a empresa, e não aquilo que 
você ouve falar, que a empresa diz, que seus amigos pensam ou que você acha que deveria ser o 
correto;  
•  Lembre-se que não existem respostas certas ou erradas -- apenas respostas que se parecem 
mais com o clima corporativo e com o ambiente em que você vive todos os dias: estas são as 
respostas que você deve escolher. 
 
 
 
 


