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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho apresenta as principais características intra-
empreendedoras, e alguns fatores relacionados à criação e sustentação de uma 
cultura empreendedora dentro das empresas. O estudo realizou uma pesquisa das 
características intra-empreendedoras com o grupo de atendimento ao cliente da 
Ampla e comprovou a teoria de que tais características podem estar presentes em 
qualquer pessoa da empresa, independente do trabalho que executam. Também se 
chegou à conclusão de que a existência de um ambiente intra-empreendedor na 
empresa é fundamental para viabilizar a atuação dos intra-empreendedores, e que, 
apesar do avanço da empresa estudada em alguns fatores, ela precisa iniciar ações 
para desenvolver os demais fatores e alcançar o nível de inovação desejado. 
Espera-se ter contribuído para a adoção de comportamentos intra-empreendedores 
que levem à inovação nas empresas. 
 
 
Palavras chave: Empreendedorismo; Inovação organizacional; Setor elétrico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The present work presents the main intrapreneurs characteristics, some 
factors related to the creation and sustentation of an entrepreneur culture inside of 
the companies.  The study it carried through a research of the characteristics intra-
entrepreneurs with the group of attendance to the customer of Ampla and proved the 
theory of that such characteristics can be present in any person of the company, 
independent of the work that they execute. Also it was arrived conclusion of that the 
existence of an environment intrapreneur in the company is basic to make possible 
the performance of the intrapreneurs, and that, although the advance of the company 
studied in some factors, it needs to initiate actions to develop the too much factors 
and to reach the desired level of innovation. One expects to have contributed for the 
adoption of behaviors intra-entrepreneurs who lead to the innovation in the 
companies. 
 
 
Key words: Entrepreneuring; Organizacional innovation; Electric sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 ORIGEM DO TRABALHO 

 
 

Cada vez mais se valoriza o trabalho feito com o cérebro ao invés daquele 

realizado com as mãos. Sendo assim os executivos estão tendo que aprender a 

gerenciar de forma estratégica, a liderar pessoas que trabalhem com a imaginação 

por meio de fatores como persuasão, inspiração e liberdade.  

Para atender as necessidades de inovação impostas pela era da informação 

está nascendo um novo modelo de organização, que promove o empreendedorismo 

corporativo ou o intrapreneurship, termo cunhado por Gifford Pinchot para 

caracterizar as organizações que incentivam as iniciativas empreendedoras de seus 

funcionários. 

Definição clara do que se quer fazer, planejamento das ações, dependência 

do apoio de outros e condições ambientais favoráveis são variáveis importantes para 

o sucesso. Mas além do preparo técnico específico para a efetivação de um projeto, 

e de ambiente favorável, existem também aspectos pessoais que aumentam a 

probabilidade de sucesso. É um novo conjunto de competências que são 

encontradas em pessoas ativas, que vivem profundamente seus novos negócios, 

que assumem a responsabilidade pessoal de implementar novas idéias e 

transformá-las em sucesso comercial. É por isso que, no dia-a-dia, muitos 

conseguem efetivar seus objetivos mesmo em meio a adversidades e outros não, 

ainda que em condições favoráveis. 
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Mas apesar de ser um conceito recente, o intra-empreendedorismo já teve 

uma ampla proliferação, feita em muitas empresas de forma negativa. Elas se dizem 

empreendedoras por colocar em prática programas internos de idéias de 

funcionários, quando na verdade o intra-empreendedorismo é muito mais do que 

isso.  É preciso promover uma mudança cultural interna e ao mesmo tempo 

desenvolver o intra-empreendedorismo para que as idéias se transformem em 

modelos de negócio rentáveis. 

Criar uma cultura empreendedora na organização passa pelo desafio de fazer 

com que funcionários e departamentos tenham autonomia e independência para 

iniciar e conduzir projetos de alto valor agregado. Eles devem se tornar verdadeiras 

empresas com noções de gestão de projetos, liderança, finanças, marketing e 

operações para serem capazes de estruturar, negociar, tecer relações e obter apoio 

(tanto político como financeiro) para uma idéia. E para instaurar esta cultura 

empreendedora em uma empresa de grande porte existem entraves como: falta de 

orçamentos para empreendimentos de risco, burocracia, delimitações impostas 

pelas descrições dos cargos, obediência às normas e padrões internos, rigidez dos 

processos de decisão, falta de espírito de equipe e pouca tolerância a erros e 

fracassos. 

Já olhando sob a ótica do indivíduo, o intra-empreendedor possui algumas 

características comuns como autonomia, autoconfiança, flexibilidade, independência, 

liderança, capacidade de aprendizagem, habilidade para inovação, etc. 

Características estas que muitas vezes são ignoradas pelas empresas, e até mesmo 

indesejadas. O intra-empreendedor questiona as regras, enfrenta a autoridade 

formal, é avesso às ordens e incomoda os demais. Conseqüentemente, podemos 

supor que muitos deles não saem por livre e espontânea vontade, mas sim são 

demitidos por falta de aderência aos “valores corporativos”. O que é lamentável, 

porque o custo de se perder talentos empreendedores é muito maior que o da 

simples perda de um técnico qualificado ou de um elemento eficaz de uma área 

administrativa específica.  

Por tudo isso, não é possível pensar em um processo de busca do “espírito 

empreendedor” nas organizações sem que ele esteja acompanhado da delegação 

de poder. 

 



 15

Para as empresas que realmente valorizam e querem desenvolver o intra-

empreendedorismo algumas perguntas são fundamentais: Como os gerentes 

saberão a quem deverão ouvir e quem deverão ignorar? Como identificar e 

recompensar os intra-empreendedores? Como romper as delimitações do cargo ou 

dos departamentos? Como minimizar os riscos apresentados por uma idéia 

aparentemente muito boa? Como fazer, com bom senso, a diferenciação entre 

sonho e viabilidade? 

Ao encontrarem as respostas para as perguntas acima, estarão abrindo suas 

portas para um mundo de possibilidades de crescimento. E este crescimento é 

importante não só para as organizações, mas também para o desenvolvimento do 

país. Os jornais Valor Econômico, em 24/01/2006, e O Estado de S. Paulo, em 

30/01/2006, publicaram, respectivamente, as reportagens "BNDES vai destinar este 

ano R$ 1 bi para inovação tecnológica", de Vera Saavedra Durão, e "BNDES tem R$ 

4,4 bi para política industrial", de Nilson Brandão Junior. O tema era o mesmo: o 

pacote do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 

financiamento à inovação e à política industrial e o montante de R$ 1 bilhão que o 

banco vai alocar para financiamento à inovação em 2006. Castro (2006, apud 

SIMÕES, 2006), diretor da área de Planejamento do banco, conta que a inovação 

será a prioridade número um da instituição em 2006 e que o banco definiu como alta 

prioridade os investimentos em infra-estrutura, em especial aqueles voltados para o 

sistema de transporte e de energia (SIMÕES, 2006). 

Tendo em vista a movimentação existente no sentido de incentivar a 

inovação, e a importância do setor de energia para o desenvolvimento do país, este 

estudo se somará aos vários esforços da Ampla na busca pela inovação.  

  
 
1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 
 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

Apresentar as principais características do intra-empreendedorismo e registrar 

as principais dificuldades existentes para instaurar uma cultura corporativa 

empreendedora. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 

Em um estudo de caso: 

 

1. Mapear as características intra-empreendedoras dos atendentes das 

agências de atendimento ao cliente.  

 

2. Identificar potenciais talentos intra-empreendedores. 

 

3. Verificar a teoria, sustentada por alguns autores, de que a capacidade de 

intra-empreender está relacionada ao perfil das pessoas e não ao trabalho 

que elas desempenham na empresa. 

 
 
1.3 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 
 

Nós vivemos na “Era do Conhecimento”. A mesma rapidez de gerar novas 

tecnologias que nos torna desatualizados de um dia para o outro, também torna os 

produtos e serviços oferecidos pelas nossas organizações vítimas fáceis da 

obsolescência. Com a abertura do mercado e a internet, novos concorrentes no país 

e no exterior forçam as empresas a se renovarem. Neste mercado sem fronteiras, a 

competitividade é acirrada e os produtos e os preços são bem similares.  

Nesta era de mudanças rápidas, para conquistar novos clientes, e para 

manter os clientes atuais, é preciso mais do que bons gerentes. Assegurar a 

produtividade e a lucratividade dos produtos e serviços que estão sendo produzidos 

ou prestados hoje não é o mais importante porque tais produtos e serviços podem 

estar obsoletos nos próximos meses. O que as organizações precisam é satisfazer 

os desejos dos consumidores criando produtos diferenciados, ou serviços agregados 

aos produtos. Nesse contexto de inovação tecnológica intensa e globalização o 

intra-empreendedorismo pode ser considerado uma vantagem competitiva, pois 

habilita os colaboradores de uma empresa a atuarem como agentes de mudanças, 

melhorando processos e criando novas oportunidades de negócio. Dessa forma, 

podemos supor que os intra-empreendedores poderiam fazer toda diferença entre o 

sucesso e o fracasso da empresa.  
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Todas as organizações, por menores que sejam, tem nos seus quadros 

profissionais intra-empreendedores: pessoas talentosas, capazes de realizar coisas 

incríveis. E a obtenção de diferenciais competitivos está intimamente ligada a como 

estes talentos são identificados, estimulados e aproveitados. O grande desafio, 

portanto, é utilizar com o máximo de eficiência os talentos que se têm. O intra-

empreendedorismo é um comportamento e como tal pode ser treinado e aprimorado. 

Mas, para que o profissional possa desenvolver um espírito empreendedor é 

necessário que ele tenha aspectos em sua personalidade que sejam compatíveis 

com esse perfil. Saber identificar e desenvolver intra-empreendedores representa 

enorme vantagem para empresa, mas não é o suficiente para garantir o intra-

empreendedorismo. Também é preciso criar um ambiente propício para a atuação 

deles nas organizações, dando-lhes condições de se manifestar e de fazer com que 

suas idéias se realizem. 

Um bom exemplo é a necessidade de democratizar a capacidade inovadora. 

A capacidade de pensar diferente, e gerar soluções criativas, estão presentes em 

qualquer pessoa da organização. Independente do cargo, posição, nível social, nível 

educacional ou distância, e desde que dadas as devidas condições, todos têm 

potencial para inovar: do faxineiro à secretária, do presidente ao porteiro. 

É razoável pensar que além de contribuir para garantir a competitividade de 

uma empresa, a existência de mecanismos que incentivem e garantam as práticas 

intra-empreendedoras também seria importante para: 

 

• Atrair e reter talentos. As empresas que incentivam o espírito 

empreendedor em sua cultura organizacional, não só mantêm seus 

talentos como também atraem novos. Já quando um empreendedor não 

tem suas iniciativas valorizadas pela empresa, ele, em algum momento, irá 

buscar outro lugar onde possa explorá-las (geralmente num concorrente) 

ou então abrirá seu próprio negócio (tornando-se, possivelmente, um novo 

concorrente). 

 

• Imprimir agilidade e flexibilidade aos processos internos. O tradicional 

formalismo e a burocracia cedem espaço ao dinamismo, a flexibilidade e 

ao “jogo de cintura”  típicos de um bom empreendimento. 
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• Incentivar a gestão participativa. Nenhum empreendedor consegue tocar 

um projeto internamente sem o apoio e participação de outras pessoas. O 

projeto precisa ter: um ‘padrinho’ nas altas escalas para facilitar os 

trâmites e a aprovação, o comprometimento das pessoas relacionadas ao 

negócio para viabilizar operacionalmente a idéia, e a colaboração das 

áreas de staff como tecnologia da informação, recursos humanos, 

financeira e contabilidade.  

 

• Promover o comportamento de ‘dono’ do negócio. O empowerment (que é 

dado ao funcionário para criar, realizar, solucionar e mudar) geralmente 

vem acompanhado de maior senso de responsabilidade e necessidade de 

obter mais conhecimento sobre o negócio da empresa.  

 

• Desenvolver algumas habilidades valiosas, como: tomada de decisões, 

resolução de problemas, planejamento, auto-organização, 

comunicabilidade, liderança e relacionamento inter-pessoal. 

 

Por todas estas características apresentadas, é razoável considerar a 

importância do intra-empreendedorismo no processo de tornar as empresas do 

mercado regulado de distribuição de energia um negócio atraente para seus 

investidores. Avaliando de uma forma ainda mais ampla, ele também seria um 

impulsionador do desenvolvimento da economia brasileira na medida em que 

estimula a produção de bens e serviços.  

 
 

“O intrapreneurismo não é somente uma forma de se aumentar o nível de 
inovação e de produtividade das organizações, embora o faça. Mais 
importante, ele é uma forma de se organizar vastas empresas, de modo 
que o trabalho volte a ser uma expressão alegre da contribuição da pessoa 
à sociedade.” (PINCHOT, 1989, p.278). 

 
 
1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 
 

Este trabalho foi realizado no período de janeiro de 2005 a junho de 2006. O 

levantamento bibliográfico realizado teve como foco as características do intra-

empreendedorismo. A pesquisa de campo consistiu em aplicar uma avaliação intra-
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empreendedora em uma área da empresa, onde foram entrevistados 108 

colaboradores.  

 
 
1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
 

O trabalho está organizado em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta o 

problema a ser pesquisado, define os objetivos do estudo e os aspectos que 

justificam a realização deste trabalho e suas limitações. 

No capítulo 2 é feita uma revisão da literatura sobre os principais estudos e 

pesquisas realizadas sobre o empreendedor e o intra-empreendedor. 

Em seguida, o capítulo 3 traz uma descrição do setor e da empresa onde o 

estudo será aplicado. 

O capítulo 4, além de mostrar a metodologia utilizada e descrever a pesquisa 

de campo (citando o tipo de pesquisa, composição da amostra, metodologia de 

coleta e análise de dados e limitação da pesquisa) também apresenta as hipóteses 

de trabalho. 

O capítulo 5 apresenta a análise dos dados e conclusões da pesquisa 

realizada. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as principais conclusões do trabalho, faz 

algumas sugestões para futuros trabalhos, e verifica o alcance dos objetivos 

propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
2.1 EMPREENDEDORISMO 

 
 

O dicionário Aurélio apresenta a seguinte definição para a palavra 

empreender: 

 

“1. Propor-se, tentar (ação, empresa laboriosa e difícil). 2. Pôr em execução.” 

 

Barretto (1998, apud URIARTE, 1997, p.19) diz que a palavra empreender é 

derivada de “imprehendere”, do latim, e foi incorporada à língua portuguesa no 

século XV. A expressão “empreendedor”, segundo o Dicionário Etimológico Nova 

Fronteira, de 1986, teria surgido na língua portuguesa no século seguinte. Todavia a 

expressão empreendedorismo parece ter sido originada da tradução da expressão 

“entrepreneurship”, da língua inglesa, que, por sua vez, é composta da palavra 

francesa “entrepreneur” e do sufixo inglês “ship”, que indica posição, grau, relação, 

estado, qualidade, perícia ou habilidade.  

Estudado por diversos pensadores e pesquisadores, desde Cantillon (1755), 

passando por Schumpeter (1934) até os contemporâneos Drucker (1979), Pinchot 

(1985), Filion (1986), Dolabela (1986), Leite (2000) entre outros, o 

empreendedorismo revela-se um vasto campo para a pesquisa (RIBEIRO, 2003). 

Cunningham e Lischeron (1991, apud HASHIMOTO, 2006, p.2) classificaram 

os estudos sobre empreendedorismo em seis escolas:  

 

1. A Escola Bibliográfica: estuda a história de vida de grandes 

empreendedores, mostrando que a pessoa simplesmente nasce 
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empreendedora e que os traços empreendedores não podem ser 

desenvolvidos. 

 

2. A Escola Psicológica: assume que o empreendedor desenvolve uma série 

de atitudes, crenças e valores que moldam sua personalidade. 

 

3. A Escola Clássica: crê que o empreendedor é aquele que “cria” algo, e 

não simplesmente o “possui”. 

 

4. A Escola da Administração: sugere que o empreendedor é uma pessoa 

que organiza e administra um negócio. 

 

5. A Escola da Liderança: mostra que o empreendedor é um líder que 

mobiliza as pessoas em torno de objetivos e propósitos. 

 

6. A Escola Corporativa: diz que as habilidades empreendedoras podem ser 

úteis em organizações complexas. 

 

Segundo Jean-Baptiste Say (1803, apud NETO, 2005, p.3) empreendedor é: 

“Alguém que inova e é agente de mudanças”.  

Já para o professor Jacques Fillion (2003, apud RIBEIRO, 2005), o 

empreendedor é capaz de perceber oportunidades, transformar sonhos em 

realidades e considerar que o erro e o fracasso são ocasiões para aprender alguma 

coisa, ou, de forma mais sucinta: “Um empreendedor é uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza visões”.  

De acordo com Lezana (1998, p.44):  

 
 

Empreendedores são pessoas que perseguem o benefício, trabalhando 
individual e coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que 
inovam, identificam e criam oportunidades de negócio, montam e 
coordenam novas combinações de recursos (funções de produção), para 
extrair os melhores benefícios de suas inovações num meio incerto. 

 
 

Para Cunha (1997, apud URIARTE, 1997, p.22), o empreendedor é alguém 

que define metas, busca informações e é obstinado.  
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Segundo Gerber (1996, apud URIARTE, 1997, p.22), o empreendedor é um 

grande estrategista, inovador, criador de novos métodos para penetrar e/ou criar 

novos mercados; é criativo e lida com o desconhecido, imaginando o futuro, 

transformando possibilidades em probabilidades e caos em harmonia.  

Chumpeter (1934, apud URIARTE, 1997, p.22) destacou que as funções 

inovadoras e de promoção de mudanças do empreendedor servem para promover o 

desenvolvimento e crescimento econômico. 

O professor Arthur Cole (1959, apud HASHIMOTO, 2006, p.4) definiu 

empreendedorismo como “a atividade com propósito de iniciar, manter e aumentar 

uma unidade de negócios voltada ao lucro, para a produção ou distribuição de bens 

e serviços”.  

Véras (1999, apud URIARTE, 1997, p.24-25), com base nas quatro 

dicotomias temperamentais apresentadas por Karl Jung (introvertidos ou 

extrovertidos, sensitivos ou intuitivos, humanos ou científicos e julgadores ou 

perceptivos), define o perfil mais próximo do empreendedor: uma pessoa 

extrovertida; quando carente de recursos, usa e abusa do seu poder de sedução 

para obtê-los. Raramente são sensitivos, pois o que conta são as oportunidades, 

que devem ser avaliadas e aproveitadas mesmo que sejam várias ao mesmo tempo. 

Conhece bem o terreno onde pisa, mas as vitórias e os fracassos o emocionam. É 

decidido e sempre centraliza nele as decisões.  

Para Véras (1999, apud URIARTE, 1997, p.27-28) ser empreendedor é: 

 
 

“... transformar idéias recentes e inovadoras em negócios reais, e 
conseguir obter lucro com isso. 
... definir prioridade e objetivos. 
... conhecer e compreender as necessidades e anseios dos clientes, 
criando e adaptando produtos para satisfazê-los. 
... buscar sempre a qualidade total, inclusive na perfeição do produto. 
Reduzir custos e melhorar o atendimento também deve fazer parte dessa 
meta. 
... estar atento para o desempenho dos concorrentes. 
... controlar as informações internas, como controle de vendas, de 
compras, pedidos, contas a pagar, etc., sempre atualizando os dados. 
... fazer com que a informação circule de maneira clara e objetiva em todos 
os níveis da empresa. 
... agir com rapidez e eficácia na hora de resolver um problema. 
... incentivar a participação de todos os envolvidos com a empresa para 
descobrir e buscar soluções para os problemas. 
... admitir erros, pois ninguém é infalível. 
... estar consciente dos seus limites e dos limites da equipe. 
... não querer centralizar tudo. 
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... estimular a iniciativa da equipe e concentrar sua energia onde for mais 
importante para a empresa. 
... investir em treinamento pessoal e respeitar o jeito de ser de cada um. 
... estar atento para o que acontece no mundo e não esquecer que você é 
um agente de desenvolvimento da sociedade. 
... conversar, ler, discutir e aceitar sugestões.“ 

 
 

Segundo Cunha (1997, apud URIARTE, 1997, p.35-38), o que distingue os 

empreendedores dos “simples mortais” são as virtudes, e ele as classifica em dois 

tipos:  

 

1. Virtudes de Apoio - são comuns a outros grupos, como os bons 

administradores e gerentes. São elas: visão, energia, comprometimento, 

liderança, obstinação e capacidade de decisão e concentração. 

 

• Visão: é a jornada mental que liga o hoje ao amanhã, o conhecido 

ao desconhecido, estabelecendo o rumo no longo prazo. Com base 

na visão, o empreendedor busca idéias e conceitos que o 

possibilitem a caminhar segundo uma direção preestabelecida, e 

convencendo as pessoas a adotar esta visão e a procurar maneiras 

para alcançá-la. 

 

• Energia: é a busca de algo para fazer. Empreendedores não 

gostam de perder tempo nem de ficar parados. 

 

• Comprometimento: é a disposição a se sacrificar ou despender 

esforço pessoal fora do comum para concretizar um projeto. 

 

• Liderança: é a capacidade de agregar pessoas em torno de si e 

movê-las em direção aos objetivos por ele traçados. Neste sentido o 

líder emprega estratégias conscientes ou inconscientes, buscando 

influenciar e persuadir os outros. Ao buscar apoio, associa-se às 

pessoas-chave, criando uma rede de contatos. 

 

• Obstinação: é a característica de só sair vencedor quando entra em 

uma disputa por uma causa ou um ideal. Quando ele não consegue 



 24

vencer da primeira vez, não desiste, e volta com carga total assim 

que for possível. 

 

• Capacidade de decisão e concentração: é a capacidade de não se 

perder diante das várias oportunidades existentes. Ele tem um 

senso apurado de prioridade e concentra-se naquilo que é 

realmente importante, apesar de tentar agarrar todas elas. 

 

2. Virtudes Superiores - são exclusividades dos grandes empreendedores. É 

através delas que identificamos a diferença entre os empreendedores em 

potencial e os empreendedores de sucesso. São elas: criatividade, 

independência e entusiasmo. 

 

• Criatividade: é a capacidade de criar novos produtos, novos 

métodos de produção, e desbravar novos mercados. Ele busca 

novas formas de satisfazer os clientes, e muitas vezes, acaba 

criando novas necessidades e sanando-as. 

 

• Independência: é agir com autoconfiança na busca da autonomia. 

Ele mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de 

resultados desanimadores e expressa confiança na sua própria 

capacidade de realizar tarefas difíceis e de enfrentar grandes 

desafios. 

 

• Entusiasmo: é fazer tudo com muita paixão, dedicando sua vida a 

uma idéia que, em determinado momento, se torna um ideal. Com 

esse comportamento ele inspira outras pessoas para que aceitem 

seus sonhos. 

 

O psicólogo David McClelland (apud MARTINELLI, 2005), da Universidade de 

Harvard, comandou uma pesquisa que demorou 03 anos e foi realizado em 34 

países para descobrir se existiam características comuns entre os empreendedores 

de sucesso. Neste estudo ele concluiu que não existe diferença de conhecimento 

significativa entre os empreendedores de sucesso e os que fracassam. Mas o grupo 
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bem sucedido possui características comportamentais bem distintas, conhecidas 

hoje como comportamentos empreendedores. Alguns deles são: 

 

1. Iniciativa na busca de oportunidades – são pessoas que pensam diferente, 

fazem relações entre coisas que ninguém havia relacionado e encontram 

maneiras fora do comum para efetivar seus planos. “Onde os outros vêem 

problemas, o REALIZADOR vê oportunidades”. 

 

2. Capacidade de correr riscos calculados – são pessoas exitosas que 

possuem certo prazer em correr riscos moderados após cuidadosa análise 

e tomam medidas e precauções para controlar os resultados, minimizando 

assim os perigos envolvidos. O empreendedor de sucesso se envolve em 

tarefas que lhe pareçam desafiantes, e não existe desafio naquilo que não 

possui a possibilidade de fracasso. Como diz o ditado: “quem não arrisca, 

não petisca”. 

  

3. Persistência – são pessoas que, ao depararem-se com obstáculos, 

continuam percorrendo o caminho até atingir o resultado esperado. É o 

combustível do empreendedor de sucesso. É importante levar sempre em 

consideração que a persistência se caracteriza em agir repetidamente 

para se obter o resultado esperado, mas também em se mudar de 

estratégia, caso isto se faça necessário. Se tal fator não for considerado, 

corre-se o risco de deixar de ser persistente e tornar-se teimoso. “Tentar e 

errar é experiência. Não tentar é fracasso”. 

 

4. Comprometimento – são pessoas que transformam o que se quer fazer 

num desafio, com significado pessoal e assumem responsabilidade 

pessoal pelo desempenho necessário ao alcance de metas e objetivos. 

 

5. Estabelecimento de metas – são pessoas que têm no curto prazo objetivos 

mensuráveis e no longo prazo objetivos claros e específicos. É a 

característica mais marcante do comportamento empreendedor. Assim 

como a persistência foi considerada o combustível, as metas são os 

motores.  Quando se tem uma verdadeira meta, esta faz com que 
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tenhamos ânimo para vencermos as maiores adversidades. Mas quando 

não temos, acabamos desperdiçando esforços para todos os lados, não 

conseguindo priorizar ações. “Não há ventos favoráveis para quem não 

sabe aonde quer chegar”. 

 

6. Busca de informações – são pessoas que têm curiosidade a respeito das 

coisas, principalmente sobre os produtos ou serviços com que trabalha, e 

têm humildade para admitir que não possuem as informações 

completamente. Gostam de obter as informações com clientes, 

concorrentes e fornecedores, ou ainda através de especialistas no 

assunto, mas sempre pessoalmente. As frases típicas do empreendedor 

são: “Como? Explica de novo?! Não entendi!”. Normalmente descobrem 

outros dados que não estavam sendo procurados, mas que fazem toda a 

diferença na hora de se executar a tarefa. Esta característica é a base de 

outros comportamentos empreendedores como calcular riscos, 

estabelecer metas, planejar, buscar oportunidades. “Não existem 

perguntas tolas. Só os tolos não perguntam”. 

 

7. Persuasão e rede de contatos – são pessoas que possuem a capacidade 

de persuadir outras sobre suas idéias e conseguir convencê-las a fazer 

algo que seja necessário. Elas argumentam para conseguir a adesão do 

outro, mas sempre dando a possibilidade da recusa.  Para terem êxito na 

hora de persuadir elas precisam ter um objetivo claro em mente, ter uma 

idéia clara do que é que a pessoa que estão persuadindo pode realmente 

fazer, descobrir o que a outra pessoa quer e negociar no ganha-ganha. 

Também sabem que sempre precisarão de outras pessoas para realizar 

seus projetos, e por isso buscam manter uma grande rede de contatos. 

 

8. Independência e autoconfiança – são pessoas que não se paralisam 

quando não encontra apoio dos demais. Reconhecem o valor do trabalho 

em equipe, mas, tendo um objetivo definido, alcançarão este com, sem ou 

apesar da equipe... Diante do fracasso de uma empreitada sentem-se 

frustrados, mas mantêm sua autoconfiança para tentar novamente. 
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9. Exigência de qualidade – são pessoas que buscam maneiras de fazer 

melhor, mais rápido ou mais barato tudo o que fazem, o tempo todo. Sem 

desprezar o que já realizaram, descobrem a cada dia uma forma de fazer 

um pouco melhor o que fizeram no dia anterior, com pequenas mudanças, 

que não exigem grandes investimentos de recursos (dinheiro, tempo, etc.). 

A paixão pelo que fazem é o que desperta nelas a busca da melhoria. O 

alcance ou a superação dos indicadores de qualidade (verificação do 

cumprimento de metas, prazos e de padrões previamente estabelecidos) 

traz uma enorme satisfação, reforça o comportamento e gera 

autoconfiança. 

 

10. Planejamento e Monitoramento sistemáticos – são pessoas que traçam o 

caminho para chegarem onde querem. Elas são capazes de antever tudo 

o que é preciso fazer para se atingir a meta, distribuindo as tarefas dentro 

do prazo disponível. Desta forma eles reduzem a probabilidade de precisar 

refazer algo, por não ter sido planejado direito, o que se traduziria em 

custos de material, mão-de-obra e tempo. Além de realizarem o 

planejamento (que contem objetivos, atividades, cronograma, 

responsabilidades, recursos e custos) elas também fazem um 

acompanhamento destas atividades. Assim, verificam se os resultados 

alcançados estão de acordo com o planejado, ou se há necessidade de 

ajustes para se voltar ao plano realizado, ou até mesmo se será preciso 

alterar o plano para atender a novas variáveis surgidas. 

 

E já que o estabelecimento de metas é a característica mais marcante do 

comportamento empreendedor, convém destacar que, ainda segundo McClelland, 

para se ter uma meta poderosa é preciso que ela tenha os ingredientes META: 

  

M de mensuráveis – é preciso ter um alvo definido que permita saber ao medir o 

resultado se ele foi atingido. 

  

E de específica – é preciso definir muito bem a meta, especificando tanto quanto for 

necessário para deixar bem claro aonde se quer chegar. Assim será mais fácil 

descobrir o melhor caminho e concentrar os esforços. 
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T de temporal – é fundamental estabelecer o prazo para atingir as metas. É o prazo 

que vai garantir que não se leve mais tempo do que o necessário para se atingir a 

meta. 

  

A de atingível – a meta precisa ser desafiante, porém tangível para motivar a 

mobilização de esforços para atingi-la. Ter um significado pessoal também ajuda a 

ter “pique” para trilhar mais as etapas do caminho que leva a sua realização. 

 

Outros autores também enumeram as características dos empreendedores, 

como Mori (1998, apud URIARTE, 1997, p.39-40) que lista como principais 

características algumas necessidades, alguns conhecimentos, algumas habilidades 

e alguns valores descritos adiante.  

 

1. Necessidades 

 

• De Aprovação: são pessoas que desejam conquistar uma alta 

posição na sociedade, ser respeitados pelos amigos, aumentar o 

status e o prestígio da família, conquistar algo e ser reconhecido 

por isto. Vêem a empresa como um instrumento que vai lhe permitir 

mostrar aos outros que é capaz de levar uma idéia adiante, obter 

sucesso e, conseqüentemente, ganhar respeito. 

 

• De Independência: são pessoas que necessitam de liberdade para 

impor seu próprio enfoque no trabalho, obter grande flexibilidade 

em sua vida profissional e familiar, controlar seu próprio tempo e 

confrontar-se com problemas e oportunidades de analisar e resolver 

estes problemas.  

 

• De Desenvolvimento pessoal: são pessoas que querem 

desenvolver novas habilidades e conhecimentos.  
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• De Segurança: são pessoas que querem se preservar e sentirem-se 

seguras em relação a uma série de fatores, como, por exemplo, o 

desemprego. 

 

• De Auto-realização: são pessoas que querem utilizar e aperfeiçoar 

suas capacidades e assim maximizar seu próprio potencial.  

 

2. Conhecimentos 

 

• Aspectos técnicos relacionados ao negócio: são pessoas que 

conhecem o produto que oferecem e seu processo de produção. 

Elas têm domínio sobre projeto do produto, qualidade, modo de 

fabricação e controle do processo. 

 

• Experiência na área comercial: são pessoas que dominam as 

funções da área comercial que permitem garantir o atendimento das 

necessidades dos clientes. Algumas destas funções são: 

distribuição do produto, publicidade/marketing, pesquisa de 

mercado e definição de novos produtos. 

 

• Escolaridade: são pessoas que possuem os conhecimentos 

adquiridos através do sistema formal de ensino dentro de um nível 

requerido para o negócio. 

 

• Experiência em empresas: são pessoas que possuem 

conhecimentos que não podem ser transmitidos por outras pessoas, 

e que foram adquiridos em trabalhos anteriores. 

 

• Formação complementar: são pessoas que adquiriram 

conhecimentos novos, que têm participação decisiva no êxito da 

empresa, a partir de um interesse particular ou de uma necessidade 

gerada pelo próprio negócio.  
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• Vivência de situações novas: são pessoas que, por já terem 

vivenciado momentos de mudanças, estão preparadas para 

enfrentar situações novas ou fatores inesperados com menos 

insegurança e mais consciência da realidade. 

 

3. Habilidades 

 

• Identificação de novas oportunidades: são pessoas que vêem o que 

os outros não vêem e identificam novas oportunidades de produtos 

e serviços. 

 

• Valoração de oportunidades e pensamento criativo: são pessoas 

que sabem distinguir uma oportunidade real de uma falsa, e, a partir 

da criatividade conseguem valorizar as boas oportunidades.  

 

• Comunicação persuasiva: são pessoas que possuem a capacidade 

de convencer outras pessoas a associar-se ao novo negócio para 

transformar a idéia em realidade.  

 

• Negociação: são pessoas que possuem uma habilidade para 

negociar que foi adquirida através da experiência e que sofre uma 

influência da formação cultural. 

 

• Aquisição de Informações: são pessoas que através de habilidades 

específicas adquirirem informações sobre mercados, processos 

gerenciais e avanços tecnológicos que permitirão à empresa uma 

posição mais sólida e estável em seu mercado. 

 

• Resolução de Problemas: são pessoas que diante de problemas, 

conseguem melhorar o que já existe (são adaptadores), e, até 

mesmo, revolucionar e gerar soluções mais radicais (são 

inovadores). 
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• Atingir Metas: são pessoas capazes de executar qualquer tarefa 

necessária para fazer seu projeto funcionar, a despeito da definição 

de seu cargo. Mas apesar de leais a suas metas, são realistas 

quanto às maneiras de atingi-las.  

 

4. Valores 

 

• Existenciais: são os valores relacionados à vida, sob todos os 

aspectos, dimensões e níveis: saúde, alimentação, lazer, trabalho, 

salário, economia, e outros. São estes valores que constituem a 

visão de mundo das pessoas. 

 

• Estéticos: são os valores ligados à sensibilidade do indivíduo, desde 

os sensoriais, adequados aos cinco sentidos, até a arte mais 

requintada e suas múltiplas formas de expressão de sentimentos. 

Através deles as pessoas despertam e cultivam o senso estético 

(ordem, limpeza, organização e o próprio modo de se vestir) a partir 

de seu ambiente familiar, do espaço geográfico, da natureza e da 

empresa.  

 

• Intelectuais: são os valores que imprimem o ritmo da inovação 

tecnológica da empresa, definem o papel da criatividade na 

empresa, definem a postura em relação a algumas normas da 

sociedade como a proteção do meio ambiente. 

 

• Morais: são os valores ligados às relações sociais e à forma de vida 

em sociedade. Referem-se à doutrina, princípios, normas e padrões 

orientadores do procedimento humano. Incluem-se nesta categoria 

os valores que surgem, se desenvolvem, e refletem no seio da 

coletividade humana, como comunidade.  
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• Religiosos: são os valores que formam a imagem que os povos têm 

a respeito de Deus, e que estabelecem normas e rituais sob formas 

variadas.  

 

Mas existe também o lado obscuro do empreendedor que é discutido por El-

Namaki (1990, apud URIARTE, 1997, p.32-33). Nem sempre um empreendedor é 

uma “boa pessoa”, levando em conta os padrões sociais. A partir da necessidade de 

êxito, criatividade, perseverança, imaginação, e outras características requeridas 

para o empreendedorismo podem surgir personalidades que tornem as pessoas 

difíceis de trabalhar em grupo ou de serem lideradas. Estas pessoas só toleram 

trabalhar em situações estruturadas quando eles mesmos criaram a estrutura e o 

trabalho é realizado ao seu modo. Podem também tornar-se uma pessoa difícil e 

autoritária, com uma grande desconfiança sobre o mundo que as rodeia e um desejo 

exagerado de serem reconhecidas, vistas como heróis e olhadas com respeito.  

Ele também se preocupa em alertar sobre algumas confusões envolvendo a 

caracterização de empreendedores. Os tópicos abordados por ele são: 

 

1. Empresários - Qualquer pessoa que abre um negócio é um empresário, 

independente do sucesso deste negócio. Já o empreendedor, é mais do 

que um empresário porque ele constrói uma organização de sucesso 

devido às características que possui, como ousadia, determinação, 

criatividade, relacionamentos, realizações, autoconfiança, flexibilidade e 

visão.  

 

2. Franquia - Até é possível ver um empreendedor conduzindo uma franquia, 

pois ele pode precisar colocar a experiência de franqueado como uma 

etapa de seu processo de aprendizado. Mas dificilmente um 

empreendedor terá uma franquia como seu objetivo final porque seu 

modelo de negócio limita uma das coisas que o empreendedor mais preza: 

a liberdade. 

 

3. Herança - Empresas de sucesso, criadas por uma ou mais gerações 

anteriores, na maioria das vezes, possuem sucessores empreendedores à 

frente dos negócios. Isto porque seus fundadores, por serem verdadeiros 
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empreendedores, se preocupam mais com a sustentabilidade do seu 

negócio no longo prazo do que com a lucratividade por si só. Desta forma 

eles formam empreendedores para dar continuidade a seus negócios, 

mesmo que estes não sejam seus sucessores diretos, ou sequer 

familiares. Entretanto, existem herdeiros que se dizem empreendedores, 

mas não o são. 

  

4. Líderes: O Líder é influente, cativante, capaz de mobilizar pessoas em 

torno de causas comuns, de viabilizar grandes realizações através de 

equipes e de compreender e explorar o que existe de melhor em cada 

pessoa. Mas o empreendedor, além de tudo isso, também é dotado de alta 

flexibilidade e adaptabilidade, é perseverante e determinado e acima de 

tudo, ele costuma colocar “a mão na massa”, ao contrario do líder que 

prefere ser o maestro e reger os esforços da equipe. 

 

5. Inovadores: Pessoas que são boas em gerar inovação, como cientistas e 

pesquisadores, não necessariamente são empreendedores. O 

empreendedor é aquele que coloca a inovação em prática, realiza-a e gera 

resultados perceptíveis, ou seja, transforma a inovação em negócio. 

 

Um outro ponto muito importante que também é amplamente discutido por 

Hashimoto (2004) é a dúvida sobre a possibilidade de desenvolvimento das 

características empreendedoras nas pessoas. Segundo ele, dentre as várias escolas 

que estudam o empreendedorismo, algumas dizem que suas características são 

inatas e outras dizem que elas podem ser desenvolvidas. E é com base no 

conhecimento e análise destas várias escolas que ele formou sua opinião particular 

sobre o assunto: todas estão certas. Algumas características são inatas, mas outras 

habilidades podem ser desenvolvidas em determinadas condições.  

Birley e Westhead (1992, apud URIARTE, 1997, p.32), apresentam um dos 

fatores que reforça a teoria das características inatas. É a existência de 

similaridades entre empreendedores em ambientes economicamente diferentes. 

Eles apresentam as mesmas atitudes pessoais como motivação, ambição e baixa 

aversão ao risco.  
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Já Tonelli (1997, apud URIARTE, 1997, p.32), dá um ótimo exemplo de como 

algumas características podem ser desenvolvidas. Quando uma criança cresce 

escutando dos pais coisas como “não sei se vou conseguir pagar as contas do mês!” 

e “o aluguel está me assustando!”, ela vai crescer com uma insegurança que, 

provavelmente, culminará em uma fobia ao risco. Esta criança certamente vai 

preferir um pequeno salário, mas fixo, a se arriscar em um negócio rentável.  

Para Hashimoto (2004), qualquer pessoa pode aprender a empreender. A 

Criatividade pode ser treinada, as técnicas de gestão podem ser aprendidas e o 

relacionamento pessoal pode ser desenvolvido, independentemente da origem 

cultural, formação educacional ou experiências vividas. O importante é saber qual o 

potencial empreendedor que ela possui e quais habilidades estão mais suscetíveis 

ao desenvolvimento. Assim, um plano de desenvolvimento das características 

poderá ser traçado a partir do conhecimento dos seus pontos fortes e fracos, seus 

desejos e expectativas, suas experiências positivas e negativas, seus prazeres e 

desprazeres. 

 Um dos autores que reforça opinião de Hashimoto é Ferla (1996, apud 

URIARTE, 1997, p.22), que afirma que, embora muitas pessoas adquiram as 

características empreendedoras sem precisar freqüentar cursos, elas podem ser 

desenvolvidas e lapidadas.  

Ainda falando de desenvolvimento das características empreendedoras, 

Helvécia (2004) faz uma observação muito interessante sobre a importância deste 

tema para o Brasil. Para ela, apesar de o Brasil ter tido o sexto lugar na GEM 2003 

(Global Entrepeunership Monitor), pesquisa mundial que investiga o nível da 

atividade empreendedora em todos os continentes, com 12,9% da população 

envolvida em alguma ação empreendedora, a afirmação de que este é um "país de 

empreendedores" é um grande mito.  

Segundo Gabriel Perez (apud HELVÉCIA, 2004), gerente do Instituto 

Empreender Endeavor, ONG que se dedica à cultura empreendedora, "Metade das 

empresas são criadas por necessidade, e não por identificação de oportunidades", e 

empresas filhas da necessidade não alavancam a economia.  

Já em 2001, a própria pesquisa GEM, colocava o Brasil como um dos líderes 

no empreendedorismo por necessidade. O empreendedor por necessidade é aquele 

profissional que inicia o seu próprio empreendimento porque foi desligado da 

empresa e não encontra espaço no mercado de trabalho para se recolocar. Ao 
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contrário do empreendedor por necessidade, o empreendedor por oportunidade é 

aquele funcionário que abandona conscientemente e pro ativamente seu emprego, 

para iniciar o próprio empreendimento, quando identifica uma oportunidade e resolve 

arriscar tudo para não perdê-la. (HASHIMOTO, 2006, p. 8) 

Marcos Mueller Schlemm (apud HELVÉCIA, 2004), coordenador da pesquisa 

GEM 2003 no Brasil, diz que a falta de educação adequada é o grande obstáculo ao 

desenvolvimento do empreendedorismo inovador no país porque o aluno brasileiro é 

tratado como recipiente de informações, e não como ator no processo de construção 

do conhecimento. Além disso, ele também compartilha a idéia de que algumas 

características do empresário bem-sucedido, como intuição e facilidade de lidar com 

o risco, podem ser desenvolvidas.  E que para construir a visão empreendedora, é 

preciso desenvolver um trabalho psicológico que seja capaz de fazer o indivíduo se 

confrontar com suas crenças, para revê-las e ir buscar, na sua história, a razão de 

seus limites. Segundo ele, "Muitas das habilidades vistas como inatas têm raiz na 

educação. Quem vai lidar melhor com risco? A pessoa estimulada a nadar desde 

criança ou aquela orientada a nem chegar perto da água?".  

Mas para que surjam empreendedores também é necessário um ambiente 

propício onde uma atitude empreendedora seja valorizada. Neto (2005, p.3) lembra 

que os EUA é um berço de empreendedores porque sua sociedade valoriza a 

atividade empreendedora. Aquele país possui 30 milhões de empresas, e é 

importante destacar que noventa e cinco por cento das inovações radicais surgiram 

em pequenas empresas e que todos os novos empregos provêm das novas 

empresas e não das grandes empresas já estabelecidas.  

Além disso, Hashimoto (2004) lembra que alguns casos de empresas intra-

empreendedoras retratam o nascimento da cultura empreendedora a partir de uma 

situação de crise. Ou seja, um grave problema da organização serve como estopim 

para a revisão de paradigmas e pressupostos que levam a um processo de ruptura e 

busca de novos conceitos para aumentar a competitividade.  

Existem vários tipos de empreendedor. Mas Young (1990, apud URIARTE, 

1997, p.25-26) indica como mais citados na literatura, os seguintes tipos: 

 

1. Empreendedor artesão: é aquele indivíduo que tem conhecimento técnico, 

e monta a sua empresa para praticar o seu ofício. 
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2. Empreendedor tecnológico: é aquele indivíduo que tem conhecimento do 

desenvolvimento ou comercialização de um novo produto ou processo 

inovador, e monta a sua empresa para introduzir essas melhorias 

tecnológicas e obter lucro. 

 

3. Empreendedor oportunista: é aquele indivíduo que enfoca o crescimento e 

o ato de criar uma nova atividade econômica, e monta a sua empresa ou 

compra e faz crescer empresas em resposta a uma oportunidade 

observada. 

 

4. Empreendedor “estilo de vida”: é aquele indivíduo que começa um negócio 

porque acha que a sua empresa lhe proporcionará a liberdade, a 

independência e/ou outros benefícios desejados para a sua vida.  

 

Mas empreender não se limita apenas a montar o seu próprio negócio. Bruce 

(1976, apud URIARTE, 1997, p.23) descreveu o empreendedor como sendo 

qualquer pessoa cujas decisões determinam o destino da empresa, quer essa 

pessoa assuma todo o controle ou todo o risco. Desta forma, ele inclui no sentido da 

palavra “empreendedor” os indivíduos envolvidos em organizações já existentes.  

Schumpeter (1934, apud HASHIMOTO, 2006, p. 4) afirma que ao 

empreendedor cabe não só a ação inovadora e criativa, mas também a criação de 

um método de produção, a abertura de um novo mercado, a busca por alternativas 

de materiais e a promoção de mudanças estruturais na organização.  

Neste sentido temos também a contribuição mais recente de Ribeiro (2003) 

quando destaca que o empreendedorismo envolve um conjunto de atividades onde a 

exigência básica é a inovação. Isto significa, por exemplo, que quando executamos 

atividades de ação benemérita, sem fins lucrativos, estamos praticando o 

empreendedorismo social, e também significa que é possível empreender como 

funcionário dentro das empresas de terceiros.  
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2.2 INTRA-EMPREENDEDORISMO 

 
 

De acordo com Pinchot (1989), a diferença entre o empreendedor e o intra-

empreendedor é que o empreendedor deixa a empresa onde trabalha para vivenciar 

as emoções, riscos e gratificações de uma idéia transformada em realidade. Já o 

intra-empreendedor realiza tudo isso dentro da empresa onde trabalha. Ou seja, o 

intra-empreendedorismo é a presença do “espírito empreendedor” nas organizações. 

Para Neto (2005) intra-empreendedores são as pessoas que vislumbram e 

desenvolvem oportunidades de negócios ou de melhorias para a organização onde 

trabalham. 

Hashimoto (2006, p.13) afirma que qualquer funcionário que por iniciativa 

própria promove alguma mudança dentro ou fora do seu escopo de trabalho, para o 

qual ele não é originalmente pago, pode, a rigor, ser considerado um empreendedor 

corporativo. 

Uriarte (1997) destaca a importância dos empreendedores para dar vida às 

grandes empresas existentes. Isso porque, para serem bem-sucedidas, as empresas 

precisam manter uma liderança em mudanças em relação aos concorrentes. E esta 

liderança só é possível quando elas têm em seu quadro pessoas capazes de iniciar 

mudanças em tecnologia, marketing ou organização. 

Para o psiquiatra Shinyashiki (2005), empresas campeãs são formadas por 

seres humanos campeões. Os intra-empreendedores são profissionais que se 

responsabilizam pelos projetos da empresa como se fosse uma unidade de negócio, 

resolvem seus problemas e, principalmente, evitam que eles aconteçam, e realizam 

estes projetos gerando lucros. 

Pinchot (1989, p.17) lista o que chama de “Os Dez Mandamentos do Intra-

empreendedor”. São eles: 

 

1. Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. 

2. Evite quaisquer ordens que visem interromper seu sonho. 

3. Execute qualquer tarefa necessária a fazer seu projeto funcionar, a 
despeito de sua descrição de cargo. 

4. Encontre pessoas para ajudá-lo. 
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5. Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher, e trabalhe somente 

com as melhores. 

6. Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder, pois a publicidade 

aciona o mecanismo de imunidade da corporação. 

7. Nunca aposte em uma corrida, a menos que esteja correndo nela. 

8. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. 
9. Seja leal às suas metas, mas realista quanto às maneiras de atingi-

las. 
10. Honre seus patrocinadores. 

 

Alguns anos depois Pinchot (2004, p. 177) reescreveu estes dez 

“mandamentos” da seguinte forma: 

1. Lembre-se de que é mais fácil pedir desculpas do que permissão. 
2. Faça o que for necessário para que seu projeto dê certo, mesmo que 

escape às atribuições de sua função. 
3. Vá trabalhar todo dia com o espírito de quem será demitido. 
4. Forme uma equipe sólida. 

5. Peça conselhos antes de solicitar recursos. 

6. Deixe de lado o orgulho da autoria; divulgue a credibilidade. 

7. Ao quebrar as regras, lembre-se dos principais interesses da empresa e 

de seus clientes. 

8. Respeite seus patrocinadores. 

9. Faça menos promessas e mais entregas. 

10. Seja leal às suas metas, mas realista sobre os meios para atingi-la. 

Após observar as duas listas é possível notar que apenas alguns 

“mandamentos” se repetem (em destaque nas duas listas). De qualquer forma, todos 

eles são importantes para o intra-empreendedor. 

Pinchot (2004) destaca que, para ter sucesso, o intra-empreendedor precisa 

sonhar acordado, mas ter equilíbrio entre sonho e realidade e cometer logo os erros 

para aprender rapidamente com eles. 
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Em uma entrevista à revista Você, Pinchot (apud URIARTE, 1997, p.54) 

aponta pontos fundamentais para se tornar um intra-empreendedor. Alguns deles 

coincidem com os “mandamentos”, mas os outros merecem ser citados: 

 

• Encontre algo em que você realmente acredite, que esteja alinhado com 

seus valores, e que você queira empreender. 

• Faça um plano de negócios para ajudá-lo a transformar sua idéia em 

realidade. 

• Tire suas dúvidas com outros empreendedores. 

• Não deixe de ouvir as idéias dos outros.  

 

Pinchot (2004, p. 103-108) também apresenta uma relação de “Conselhos 

para Inovadores Práticos”. Da mesma forma que aconteceu com os pontos da 

entrevista, alguns dos conselhos também coincidem com os “mandamentos”. Os que 

não coincidem são os seguintes: 

 

1. Arrisque-se com coragem e moderação 

2. Fuja à regra e seja flexível 

3. Seja criativo na escolha do caminho 

4. Construa uma equipe de voluntários entusiastas 

5. Crie uma rede de patrocinadores 

6. Manifeste gratidão 

7. Utilize tudo como fonte de aprendizagem 

8. Aceite as barreiras sem perder o otimismo 

9. Desenvolva a capacidade de julgar negócios 

10. Trabalhe em prol do bem comum 

 

Capitalistas empreendedores utilizam a palavra “promotores” para representar 

empreendedores em potencial que são bons jogadores no discurso, mas não na 

prática. Para ajudar na diferenciação entre intra-empreendedores e “promotores”, 

Pinchot colocou em um quadro algumas dicas importantes. 
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Quadro 1 – Diferenças entre verdadeiros intra-empreendedores e  

promotores (PINCHOT, 2004, p.112). 

 

Verdadeiros intra-empreendedores Promotores

Movidos por uma visão do melhor caminho e 
da necessidade de fazer acontecer . Utilizam 
dinheiro para manter o placar em curso em 
direção à visão.

Movidos pelo desejo de conquistar poder e 
posição . Encaram o intra-empreendedorismo 
como uma forma de aumentar o orçamento, 
obter um título melhor, melhorar a visibilidade 
e aumentar o salário.

Assumem riscos moderados . Após 
escolherem um objetivo que represente um 
desafio e valha a pena, analisam os riscos e 
procuram formas de gerenciá-los e reduzi-los.

Assumem grandes riscos . Obcecados pelo 
pote de ouro no final do arco-íris. Desviam a 
atenção dos riscos e obstáculos em potencial e 
orientam novamente a conversa para o prazer 
em ver o sucesso final do projeto.

Persistentes . Uma vez comprometidos com 
uma idéia, não a abandonam mesmo que ela 
não seja conhecida.

Fogo de palha . O entusiasta inicial é 
substituído pelo desejo de mudar de idéia 
quando a situação se torna difícil.

Analíticos e intuitivos . Utilizam a análise 
quando há dados disponíveis, mas não tem 
medo de usar a intuição quando uma decisão 
precisa ser tomada com dados insuficientes.

Analítico ou intuitivo . Predominância de um 
destes estilos de pensamento.

Honestos . Talvez permaneçam em silêncio 
em determinadas situações, mas sempre 
dizem a verdade e compartilham logo 
novidades, boas e ruins, com a equipe e o 
patrocinador.

Costuma ser desonesto . Tende a dizer 
qualquer coisa necessária para vender o 
produto.

 
 

 

Assim como El-Namaki discute o lado obscuro do empreendedor, já citado 

anteriormente, Hashimoto (2006, p.10) apresenta o lado obscuro do intra-

empreendedor. Algumas de suas características (inconformismo com o status quo, 

rompimento com padrões pré-estabelecidos, pensamento divergente, ir além da 
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descrição do seu cargo, visão do futuro, etc.) podem ser indesejadas pelas 

empresas.  

De qualquer forma Hashimoto (2004) lembra que, mesmo com seu lado 

obscuro, o perfil empreendedor representa o que sempre se valorizou em mercados 

competitivos no mundo inteiro: são pessoas que possuem iniciativa e assumem a 

responsabilidade pelas realizações que trarão benefícios para si e para a 

comunidade. E tão importantes quanto os empreendedores são os não-

empreendedores. Só é completo um time com bons goleiros, bons atacantes, bons 

zagueiros, bons pontas e bons meios-de-campo, com habilidades distintas. Mesmo 

com toda a tecnologia existente, as empresas precisam ter pessoas não intra-

empreendedoras para executar as atividades rotineiras que ainda fazem parte de 

qualquer trabalho.  

Mas será que o espírito intra-empreendedor pode ser desenvolvido nas 

pessoas assim como as características empreendedoras? 

 
 

Intra-empreendedores são fabricados ou nascem prontos? A maioria deles 
é fabricada, embora a predisposição inata exerça um papel importante. É 
comum encontrar pessoas que aparentemente não apresentam o menor 
sinal de uma personalidade intra-empreendedora e que se tornam intra-
empreendedores bem-sucedidos. (PINCHOT, 2004, p.82). 

 
 
Luiz Scistowski (apud MICHELETTI, 2005) pensa que para o profissional 

desenvolver um espírito empreendedor é necessário que ele tenha aspectos de sua 

personalidade que sejam compatíveis com esse perfil. Ele diz: "Mudar o perfil 

psicológico é impossível. É preciso entender que algumas pessoas definitivamente 

não servem para atuar como realizadores vorazes e não tem curso ou treinamento 

que mude isso".  

Na opinião de Uriarte (1997) todas as pessoas apresentam algumas 

características intra-empreendedoras em seu perfil comportamental. Logo, uma vez 

que se sabe se o número de características apresentadas é suficiente para o 

indivíduo ser considerado um intra-empreendedor de sucesso, o intra-

empreendedorismo pode ser aprendido, seja por meio de cursos, palestras, 

seminários ou com a prática, por intermédio da experiência de pessoas já intra-

empreendedoras. 
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Da mesma forma que Neto (2005) destaca que, para surgirem 

empreendedores, é necessário um ambiente propício que os estimule, como 

acontece nos EUA, ele também destaca que, para que surjam intra-

empreendedores, as empresas também precisam criar um ambiente propício. 

E para orientar as empresas nesta empreitada, Pinchot (1989, p.170-171) 

criou o que ele chamou de os “Dez Fatores de Liberdade” (agentes criadores de um 

ambiente propício ao surgimento de intra-empreendedores). São eles: 

 

1. Auto Seleção – Os intra-empreendedores se auto-nomeiam e auto-

designam suas tarefas para levar adiante inovações. Sendo assim, a 

empresa precisa incentivar e dar as bênçãos a esta atitude deles.  

 

2. Nenhuma transferência – A empresa precisa garantir que os intra-

empreendedores permanecerão com seus empreendimentos. 

 

3. A decisão é do executor – A empresa precisa permitir que pessoas façam 

o trabalho à sua própria maneira, sem empurrar as decisões para cima, 

através de um processo de aprovação de muitos níveis. 

 

4. Flexibilidade corporativa – a empresa precisa desenvolver formas rápidas 

e informais de acesso a recursos para se testar novas idéias. Como, por 

exemplo, permitir que seus funcionários usem uma parte de seu tempo em 

projetos de sua própria escolha e reservar fundos para a exploração de 

novas idéias quando estas ocorrerem.  

 

5. Fim da filosofia do grande sucesso – a empresa precisa parar de favorecer 

poucas tentativas, bem estudadas e planejadas e incentivar as pessoas a  

tentar mais vezes, com uma preparação menos cuidadosa e dispendiosa 

para cada vez, aumentando assim a probabilidade de sucesso. 

 

6. Tolerância a risco, fracassos e erros – a empresa precisa incentivar as 

pessoas a assumir riscos, e aprender a tolerar os erros. 
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7. Dinheiro paciente – a empresa precisa estar disposta a manter o 

experimento por tempo suficiente para ver se ele irá funcionar, mesmo que 

isso leve muitos meses.  

 

8. Inexistência de territorialismo – a empresa precisa lutar contra a tendência 

que as pessoas têm de defender seu território, e conseqüentemente, 

bloquear as inovações. 

 

9. Equipes transfuncionais – a empresa precisa facilitar a criação de equipes 

pequenas, autônomas e funcionalmente completas. 

 

10. Ações Múltiplas – a empresa precisa garantir aos intra-empreendedores 

que eles sejam livres para utilizar os recursos de outras divisões e 

fornecedores externos, caso queiram.  

 

Hashimoto (2006, p.13) criou, a partir das impressões de alguns autores, a 

definição para três interpretações diferentes do termo empreendedorismo 

corporativo. São elas:  

 

“Empreendimentos corporativos (Corporate Ventures): novos negócios, 

criados pelas empresas de forma isolada do resto da corporação. Normalmente, são 

linhas de negócios ou produtos com pouca aderência aos produtos e negócios já 

existentes.” 

 

“Intra-empreendedorismo: foca o funcionário individualmente e sua propensão 

a agir sozinho de forma empreendedora... Do ponto de vista da empresa, o intra-

empreendedorismo acontece quando atitudes individuais são valorizadas, não 

necessariamente por meio de processos formais.” 

 

“Empreendedorismo organizacional: ocorre quando a empresa se adapta a 

um ambiente de constante mutação por meio da construção de estruturas e cultura 

organizacional que apóiam e desenvolvem o empreendedorismo e a inovação 

internamente, estimulando o funcionário a se comportar como dono do negócio.”  
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Já Pinchot (1989), define o intra-empreendedorismo como um sistema 

revolucionário para acelerar as inovações dentro de grandes empresas, através de 

um uso melhor dos seus talentos empreendedores. Para ele, os intra-

empreendedores têm a capacidade de integrar talentos dos técnicos e elementos de 

marketing, estabelecendo novos produtos, processos e serviços. 

Hashimoto classifica as iniciativas empreendedoras da seguinte forma: 

 

Quadro 2 – Matriz de classificação de intra-empreendimentos 

 (HASHIMOTO, 2006, p.14). 

  

PRODUTO OU 
SERVIÇO

Desenvolvimento de um 
novo produto ou serviço

Implementação de 
melhorias em produtos ou 

serviços já existentes

PROCESSO 
INTERNO

Implementação de uma 
nova rotina de processo na 

organização

Implementação de 
melhorias a um processo 

já existente na 
organização

INOVAÇÃO MELHORIA

 
 

 

As grandes organizações precisam incentivar o intra-empreendedorismo para 

não terem o prejuízo de perder seus talentos. Intra-empreendedores frustram-se por 

não encontrar espaço dentro de sua empresa para desenvolver seus projetos. Essas 

frustrações os levam a manifestar uma característica típica do empreendedor: a 

ousadia e a coragem de abandonar um emprego supostamente “estável” para 

buscar uma aventura fora da empresa, arriscando-se a abrir um negócio próprio 

como tentativa de realizar seus sonhos. Atualmente, do ponto de vista de 

oportunidades, o ambiente externo encontra-se mais propício à geração de novas 

idéias: o capital está mais abundante, as técnicas e metodologias de gestão de 

negócios mais acessíveis e a dinâmica macroeconômica mais favorável. Entretanto, 

se o empreendedor tivesse espaço para iniciar seu projeto dentro da empresa ele 
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assim preferiria, pois não precisaria abandonar o emprego e partir para uma 

aventura com muito mais variáveis, incertezas e riscos do que o ambiente 

corporativo, já conhecido e dominado. As grandes organizações estão acordando 

para o prejuízo de perder talentos (HASHIMOTO, 2006, p.8-10). 

De acordo com Makoto Yokoo (apud MICHELETTI, 2005), Gerente de Apoio 

aos Empreendedores da Endeavor Brasil, na maioria dos casos o intra-

empreendedorismo é estimulado nas empresas através de mecanismos de 

remuneração variável.  

Mas para Hashimoto (2004) a recompensa fundamental do intra-

empreendedor não está na compensação financeira (bônus, prêmios, PLR ou algo 

parecido), e sim na capacidade de superar desafios, na visibilidade e exposição 

advinda do sucesso de um projeto, na oportunidade de aprendizado e na valorização 

de sua auto-estima.  

 
 
2.3 INOVAÇÃO 

 
 

Pinchot (2004, p.92) lembra que na virada do século XIX para o XX, Frederick 

W. Taylor, o pai do gerenciamento científico, acreditava que havia uma forma ideal 

para executar cada tarefa, e que até nos dias atuais a padronização de processos 

funciona bem para atividades rotineiras. Entretanto, nunca será possível desenvolver 

um processo que garanta o sucesso no gerenciamento da inovação. Isto por que: “A 

inovação, como a criatividade que a alimenta, requer espontaneidade e a liberdade 

para tomar novas direções quando descobertas interessantes são vislumbradas.” 

Ele define a capacidade de inovar da seguinte forma: 

 
 

Inovar é ser capaz de criar e utilizar de forma rentável novas tecnologias, 
novos produtos, novos serviços, novas idéias de marketing, novos sistemas 
e novas formas de operação. A implementação costuma ser o gargalo que 
limita o índice de inovação. (PINCHOT, 2004, p.129). 

 
 
A inovação é necessária como meio de encontrar e preencher nichos ainda 

não ocupados no mercado. Para a empresa não desaparecer ela precisa inovar. 

“Inovação rápida e econômica é o principal tipo de vantagem competitiva 

http://www.endeavor.org.br/
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permanente no século XXI. Outros tipos de vantagem competitiva são apenas 

temporários.” (PINCHOT, 2004, p.19). 

David Cohen (apud HASHIMOTO, 2005) deixa bem claro que inovar não é o 

mesmo que empreender. Ele afirma que a ‘caixinha de sugestões’ não é uma 

iniciativa empreendedora porque uma boa idéia por si só não se transforma em 

resultado sem um estudo de viabilidade, um planejamento de implementação, 

investimentos, ajustes e acompanhamento.  

Pinchot (2004, p.34) sugere que, para aumentar o índice de inovação sem a 

necessidade de mais recursos financeiros, ao invés de concentrar as energias na 

criatividade, a empresa invista mais nos intra-empreendedores. São eles que 

transformam o conceitual no real de forma rápida e econômica. Para inovar é preciso 

ter empregados empreendedores, que saibam transformar idéias em realidades 

rentáveis. Eles são “sonhadores que agem”. 

Para os capitalistas empreendedores: “É preferível ter um empreendedor 

excepcional com uma boa idéia do que uma idéia excepcional com um bom 

empreendedor.” (PINCHOT, 2004, P.32). 

O processo de inovação não requer apenas a presença de idéias e intra-

empreendedores, mas sim o funcionamento em conjunto das cinco funções-chave 

descritas por Pinchot . São elas: 

 

Figura 1 – As principais funções da inovação (PINCHOT, 2004, p.33). 
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Para Pinchot (2004) qualquer pessoa é capaz de usar a criatividade. Para 

tanto, é preciso criar um ambiente em que a criatividade seja apreciada e todos 

possam contribuir com novas idéias. 

Quando o ambiente contribui para a geração de idéias, muitas nascem. Mas 

geralmente poucas amadurecem. Isso acontece porque boas idéias precisam do 

intra-empreendedor para transformá-las em realidade dentro da empresa. Ele pode 

ser ou não a pessoa que gerou a idéia. A falta de intra-empreendedores nas 

empresas não é resultado de más contratações, mas sim da inexistência de 

patrocinadores para proteger e estimular, ou da presença de sistemas que dificultam 

suas vidas. 

A maioria dos intra-empreendedores trabalha em equipes intra-

empreendedoras, que são multifuncionais ou multidisciplinares, reunindo pontos de 

vista diferentes em torno da idéia específica. A equipe intra-empreendedora deve ser 

formada por voluntários. Ela será apresentada à idéia pelo intra-empreendedor e 

acompanhará o projeto desde a primeira etapa até o período posterior à 

comercialização. É importante selecionar voluntários bem aceitos pelos demais 

membros, pois a forma como eles se relacionam é muito importante para a 

qualidade do trabalho da equipe. Igualmente importante é que o líder da equipe seja 

alguém respeitado e conhecido pelos membros. 

Toda inovação também precisa contar com pelo menos um patrocinador. Os 

patrocinadores são pessoas com certa influência que irão apoiar e proteger a idéia, 

orientar a equipe, e intervir na hierarquia para manter o projeto ativo. São eles que 

vão fornecer recursos ou usar de persuasão para obter recursos e permissão de 

outros. Para isso eles precisam dedicar o tempo necessário e se tornarem um 

membro da equipe. 

 
 

Em negócios, independência e liberdade não podem existir sem uma 
reserva de capital. Sem capital, você é forçado a produzir sucesso imediato 
e resultados constantes, ou seu empreendimento morrerá de fome. Sem 
capital, não existe base para ousadia, porque não há nada para o sustento 
durante o período de investimento e risco. (PINCHOT, 1989, p.276). 

 
 
Em todos os níveis da empresa, é tarefa dos líderes criarem as condições que 

levem à inovação. Mas para criar um ambiente propício a inovação é preciso mais 

do que um ou dois formadores de ambiente. É preciso existir uma crença 
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compartilhada na inovação. É preciso existir clima para inovação. Pinchot (2004, 

p.127-128) acrescentou alguns fatores ao que ele tinha chamado de os “Dez Fatores 

de Liberdade”, já citados anteriormente, e listou os “19 Fatores de Sucesso da 

Inovação” que juntos criam o clima para a inovação. São eles: 

 

1. Transmissão da visão e do objetivo estratégico 

2. Tolerância a riscos, erros e falhas 

3. Apoio a intra-empreendedores 

4. Gerentes que patrocinam a inovação 

5. Equipes multifuncionais dotadas de empowerment 

6. Tomada de decisão pelos executores 

7. Tempo discriminado 

8. Atenção no futuro 

9. Auto-seleção 

10. Nenhuma transferência de tarefas 

11. Sem fronteiras 

12. Comunidade organizacional forte 

13. Foco nos clientes 

14. Escolha de fornecedores internos 

15. Medição da inovação 

16. Transparência e verdade 

17. Bom tratamento pessoal 

18. Responsabilidades social, ambiental e ética 

19. Como evitar a filosofia home run 

 

Pinchot (2004) conta que os intra-empreendedores criam uma entidade 

chamada intra-empresa (uma empresa dentro da outra), que costuma ter vida 

própria. A intra-empresa não deve ser confundida com a equipe intra-

empreendedora. A equipe intra-empreendedora é um grupo formado para 

desenvolver uma determinada idéia. A intra-empresa é uma entidade formada por 

profissionais do conhecimento que circulam por diferentes projetos para atender às 

demandas da estrutura organizacional. Assim como o cérebro aprende ao formar 

novas conexões entre células nervosas, as empresas aprendem através de novos 

relacionamentos estabelecidos entre indivíduos e equipes. 
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É Hashimoto (2006) quem faz a devida relação e esclarece a diferença 

existente entre o modelo proposto por Pinchot (2004) e Gestão Participativa. Em 

ambas as modalidades a equipe participa no processo de tomada de decisão. 

Entretanto, na Gestão Participativa é o líder que dá a decisão final, normalmente 

levando em consideração as contribuições da equipe, enquanto que, no modelo de 

Pinchot, quem toma a decisão é o intra-empreendedor. Ele leva em consideração as 

contribuições dos demais membros da equipe, mas é uma pessoa que quer tomar 

suas próprias decisões no nível mais estratégico, assumir responsabilidades e 

dedicar-se pessoalmente a colocar sua idéia em prática. 

Além da teoria das funções da inovação descrita por Pinchot (2004), a teoria 

da inovação proposta por Christensen (2003) é também muito valiosa para o intra-

empreendedor na medida em que ela o ajuda a diagnosticar previamente o sucesso 

ou o fracasso no desenvolvimento de um produto ou serviço. Segundo Christensen 

(2003), a teoria da inovação facilita o entendimento de quando as líderes de 

mercado vencerão e quando as desafiantes de mercado têm maiores chances de 

sucesso. O modelo baseia-se na identificação de duas categorias de inovação: as 

sustentadoras e as disruptivas. 

 

1. Inovações sustentadoras - são aquelas que melhoram o desempenho do 

produto ou serviço nos atributos mais valorizados pelos clientes. As 

empresas estabelecidas estão melhor posicionadas nesta situação. 

 

2. Inovações disruptivas - são aquelas que provocam uma ruptura no antigo 

modelo de negócios. Elas normalmente favorecem o aparecimento de 

novos entrantes.   

 

Podem ainda ser subdivididas em: 

 

• Disrupções de baixo mercado – é quando as empresas estabelecidas 

oferecem produtos com desempenho superior ao exigido pela média do 

mercado e assim abre caminho para que um novo entrante ofereça um 

produto com desempenho bom, mas inferior ao dos líderes de mercado, 

adotando uma nova abordagem que o torna mais barato ou mais 

conveniente ou fácil de usar.  
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• Disrupção de novo mercado – é quando o produto ou serviço irá atender 

aos até então não-consumidores deste determinado produto ou serviço. 

Neste caso o cliente alvo é o não consumidor e o produto apresenta baixo 

desempenho nos atributos "tradicionais", mas melhor desempenho em 

novos atributos.  

 

Christensen (2003) adverte que, caso a inovação pareça disruptiva, o intra-

empreendedor precisa ainda identificar se ela de fato é disruptiva para todos os 

titulares significativos do setor. Caso pareça sustentadora para um ou mais atores 

expressivos, as chances serão a favor dessas veteranas, e a estreante dificilmente 

sairá vitoriosa. Mas se de fato ela for disruptiva para o setor, exigirá um novo modelo 

de negócios, difícil de ser adotado pelas empresas estabelecidas, pois implicaria de 

início em menores margens, menor crescimento e produtos que não são o que os 

seus principais clientes querem. Esta situação favorece as novas entrantes que 

encontram o caminho livre para conquistar espaço no baixo mercado ou entre novos 

consumidores. Assim, criar uma nova empresa é muitas vezes a melhor forma das 

empresas estabelecidas lidarem com este tipo de situação.  

Christensen (2003) também aponta a segmentação por atributo como a 

freqüente responsável pelo insucesso na estratégia de inovação. Segundo ele a 

unidade crítica de análise tem que ser a circunstância, e não o cliente. Ao se 

conscientizarem da necessidade de uma tarefa a ser executada, os clientes 

procuram um produto ou serviço que possam “contratar” para realizar a tarefa. É aí 

que entram os fatores de dimensões funcionais, emocionais e sociais que 

constituem as circunstâncias em que os clientes efetuam as compras. A 

segmentação tradicional busca identificar um conjunto semelhante de consumidores, 

através de atributos do produto, tais como: preço, características demográficas e 

psicológicas. Desta forma ela é capaz de revelar correlações entre atributos e 

resultados, mas não permite compreender as circunstâncias nas quais os clientes 

compram ou usam os produtos. 

Um outro aspecto importante que Christensen (2003) aborda na teoria da 

inovação e a decisão entre integrar ou terceirizar. Ele aponta que a categorização 

“dentro da competência essencial / fora da competência essencial” pode induzir a 

erros, e sugere avaliar a seguinte questão: o que se precisa dominar hoje, e o que 
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precisará ser dominado no futuro, para que a empresa seja excelente em busca de 

melhorias que os clientes considerarão importantes.  Desta forma sugere que, 

integrar é uma vantagem quando os produtos são “não bastante bons”, e terceirizar 

é a melhor opção quando os produtos são “mais do que bastante bons”. 

MCGAHAN (2004) apresenta mais uma variável que deve ser levada em 

consideração pelo intra-empreendedor: um setor segue rotas distintas de mudança. 

Para a estratégia de a empresa dar certo, ela precisa estar alinhada à trajetória de 

mudança do setor. Um investimento em inovação tem mais chances de render frutos 

se essa trajetória for levada em conta. É impossível fazer investimentos inteligentes 

na organização sem entender como todo o setor está mudando. Se o setor está em 

meio a uma mudança radical, vai ser preciso, em última instância, desativar velhas 

operações. Mas se passa por uma mudança incremental, provavelmente será 

preciso reinvestir em sua atividade central, em seu core business. 

 
 
2.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
A informação também é um poderoso subsídio ao intra-empreendedorismo. 

Neto (2004) afirma que as atividades de monitoramento ambiental e inteligência 

competitiva podem dar suporte à atividade empreendedora dentro das organizações, 

possibilitando ganhos de competitividade e inovação no contexto organizacional. O 

ambiente é uma enorme fonte de informações para a organização. Após passarem 

por atividades de monitoração, coleta, organização, tratamento e disseminação, as 

informações tornam-se disponíveis como insumos que alimentam visões e iniciativas 

empreendedoras.  

Além disso, é fundamental para o trabalho do intra-empreendedor que as 

organizações sejam capazes de criar conhecimento e distribuí-lo para toda a 

organização. É nesta linha de pensamento que Nonaka & Takeuchi (1997) 

defendem uma teoria de criação do conhecimento organizacional onde seus 

membros assumem postura ativa e conseguem recriar a organização destruindo o 

sistema de conhecimento existente e encontrando novas formas de pensar e de 

fazer coisas. O pressuposto desta teoria é o de que o conhecimento humano é 

criado e expandido através da interação social entre o conhecimento tácito (implícito, 
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interiorizado) e o explícito (articulável, passível de transmissão), por meio de uma 

conversão. 

Para Senge (1998), muitas organizações são deficientes no seu aprendizado 

e motivado por isso ele desenvolveu um modelo prático de organizações que 

aprendem. O que ele busca é uma cultura de aprendizado, onde as pessoas 

assumam o papel de constantes aprendizes, criando uma ambiente de engajamento 

naquilo que fazem e proporcionando o crescimento pessoal e organizacional. Neste 

modelo, para o desenvolvimento de uma organização que aprende, é preciso 

trabalhar cinco disciplinas: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 

aprendizado em equipe e pensamento sistêmico. 

O domínio pessoal é a disciplina destinada a esclarecer e aprofundar a 

capacidade de visão pessoal, de concentrar energias, de desenvolver paciência e de 

ver a realidade objetivamente. O texto do Senge (1998) coloca o domínio pessoal 

como a disciplina que fundamenta o crescimento e o aprendizado pessoais. A 

essência do domínio pessoal é aprender a gerar e sustentar a tensão criativa: força 

que entra em ação quando há um choque entre “o que queremos” e “onde estamos 

em relação ao que queremos”. Sendo assim, esta tensão criativa precisa ser 

dominada para possibilitar que, por exemplo, enxerguemos um fracasso como uma 

oportunidade.  

Os modelos mentais são os pressupostos profundamente arraigados, as 

generalizações, ou até mesmo as imagens que influenciam nossa forma de ver o 

mundo e de agir. A modificação dos modelos mentais desencadeia um novo 

processo de adaptação e crescimento, provocando um aprendizado voltado para 

dentro, ou seja, um exame que a organização faz do mundo que a rodeia. Trabalhar 

positivamente os modelos mentais significa refletir, esclarecer e melhorar a imagem 

que cada um tem do mundo, a fim de verificar como moldar atos e decisões. 

Premissas e verdades, indagação e argumentação, teoria esposada e teoria em uso 

são duplas que devem ser amplamente avaliadas quando se está trabalhando esta 

disciplina. 

O desenvolvimento de uma visão compartilhada envolve as habilidades de 

descobrir “imagens de futuro” compartilhadas que estimulem o compromisso 

genuíno e o envolvimento em lugar da mera aceitação. É preciso ter objetivo 

compartilhado, ou comum, que não é apenas uma idéia, mas sim uma força 
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inculcada no coração das pessoas, uma força de poder impressionante. As pessoas 

participantes e engajadas desejam o objetivo e as obedientes aceitam o objetivo. 

A aprendizagem em equipe é o raciocínio comum concebido por uma equipe 

a partir de idéias entre seus membros. Ele é um processo de alinhamento e 

desenvolvimento da capacidade de um grupo criar os resultados que seus membros 

realmente desejam. E para isso é preciso que os membros tenham domínio pessoal 

e objetivo comum. A aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não os 

indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações 

modernas. Se as equipes não tiverem capacidade de aprender, a organização não a 

terá. O diálogo entre os agentes organizacionais, permite ampliar a capacidade dos 

membros de deixarem de lado as idéias pré-concebidas e participarem de um 

verdadeiro “pensar em conjunto”. 

A quinta disciplina, que é o pensamento sistêmico, consiste em criar uma 

forma de analisar e uma linguagem para descrever e compreender as forças e inter-

relações que modelam o comportamento dos sistemas. Esta disciplina é aquela que 

integra todas as outras, fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática que 

permite mudar os sistemas com maior eficácia e agir mais de acordo com os 

processos. Para descobrirmos as causas de nossos problemas, basta olhar para as 

soluções que demos para outros problemas no passado. Os problemas de hoje 

provêm das soluções de ontem. E as soluções que apenas deslocam problemas de 

uma parte para outra geralmente não são detectadas porque as pessoas que 

“resolveram” o primeiro problema não são as mesmas que herdam o novo problema. 

O raciocínio sistêmico é uma disciplina para ver o conjunto, para ver inter-relações 

ao invés de coisas. Ele nos ensina a enxergar através da complexidade: é fácil se 

perder nas “árvores” dos detalhes e não enxergar a “floresta”. 

Senge (1998) ainda destaca que, no futuro, talvez uma ou duas novidades 

surgidas em locais pouco prováveis levem a uma disciplina totalmente nova, uma 

sexta disciplina, da qual ainda não temos a menor idéia. Cada uma das cinco 

disciplinas de aprendizagem pode ser considerada em três níveis diferentes: prática 

(o que você faz), princípios (idéias em que as disciplinas se baseiam) e essência 

(estado de ser das pessoas com alto grau de domínio na disciplina). É importante 

reconhecer que o domínio das disciplinas requer esforço em dois níveis: tanto para 

entender os princípios, quanto para seguir a prática. O terceiro nível, o da essência, 

é diferente. Concentrar atenção e esforço na essência ao aprender uma disciplina 
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seria o mesmo que fazer um esforço para sentir amor, alegria ou serenidade. Ainda 

que seja difícil expressá-la em palavras, a essência é vital para o entendimento 

pleno do significado e propósito de cada disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

3 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E A EMPRESA ESTUDADA 
 
 
 
3.1 O MERCADO REGULADO DE ENERGIA NO BRASIL 

 
 

O mercado de energia elétrica experimenta um crescimento da ordem de 

4,5% ao ano, devendo ultrapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. O planejamento 

governamental de médio prazo prevê a necessidade de investimentos da ordem de 

R$ 6 a 7 bilhões/ano para expansão da matriz energética brasileira, em atendimento 

à demanda do mercado consumidor. Para o futuro, algumas alterações devem 

ocorrer na estrutura dos investimentos em energia, incluindo a instalação de centrais 

termelétricas a gás natural, que exigem prazos de implementação e investimentos 

menores que as hidrelétricas. Por outro lado, deverão ser ampliadas as importações 

de energia da Argentina, Venezuela e Bolívia; e a interligação elétrica entre o Sul e o 

Norte do Brasil, o que significa maiores investimentos em rede de transmissão. As 

principais oportunidades de negócios no mercado de energia elétrica nacional estão 

ligadas à oferta de novos empreendimentos de geração para exploração pela 

iniciativa privada e à construção de linhas de transmissão, bem como à privatização 

de ativos de sistemas de distribuição e de geração. Outro foco se concentra na 

universalização do atendimento às comunidades isoladas da Região Norte do País e 

ao meio rural. 

O mercado consumidor (47,2 milhões de unidades) concentra-se nas regiões 

Sul e Sudeste, mais industrializadas. A região Norte é atendida de forma intensiva 

por pequenas centrais geradoras, a maioria termelétricas a óleo diesel. Ao longo das 

últimas duas décadas, o consumo de energia elétrica apresentou índices de 

expansão bem superiores ao Produto Interno Bruto (PIB), fruto do crescimento 

populacional concentrado nas zonas urbanas, do esforço de aumento da oferta de 
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energia e da modernização da economia. As classes de consumo residencial, 

comercial e rural obtiveram expressivos ganhos de participação, enquanto o 

segmento industrial teve participação menor neste crescimento, principalmente pela 

utilização de tecnologias mais eficientes no uso final da eletricidade, aliada às 

medidas de racionalização de consumo postas em prática especialmente na década 

de 90. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi criada pela Lei Nº. 9.427, 

de 1996. Autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 

tem como atribuições regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a 

comercialização da energia elétrica; mediar os conflitos de interesses entre os 

agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e 

autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas; zelar pela 

qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a competição entre os 

operadores e assegurar a universalização dos serviços. A missão da ANEEL 

é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se 

desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. 

Os contratos de concessão assinados entre a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e as empresas prestadoras dos serviços de transmissão e 

distribuição de energia estabelecem regras claras a respeito de tarifa, regularidade, 

continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos serviços e do atendimento 

prestado aos consumidores. Da mesma forma, define penalidades para os casos em 

que a fiscalização da ANEEL constatar irregularidades. Os novos contratos de 

concessão de distribuição priorizam o atendimento abrangente do mercado, sem que 

haja qualquer exclusão das populações de baixa renda e das áreas de menor 

densidade populacional. Prevê ainda o incentivo à implantação de medidas de 

combate ao desperdício de energia e de ações relacionadas às pesquisas voltadas 

para o setor elétrico. A concessão para operar o sistema de transmissão é firmada 

em contrato com duração de 30 anos. As cláusulas estabelecem que, quanto mais 

eficiente as empresas forem na manutenção e na operação das instalações de 

transmissão, evitando desligamentos por qualquer razão, melhor será a sua receita. 

Quanto aos contratos de concessão de geração, no caso de novas concessões, 

outorgadas a partir de processos licitatórios, os mesmos têm vigência de 35 anos, 

podendo ser renovados por igual período, a critério da ANEEL. Para as concessões 
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outorgadas anteriores às leis nº. 8.987/1995 e 9.074/1995, a renovação é por 20 

anos.  

A eficiência da manutenção e operação e a qualidade do atendimento 

prestado influenciam na receita da distribuidora. Incentivar a melhoria da prestação 

dos serviços de energia elétrica é parte da missão da ANEEL. Fazer isso a partir da 

visão e satisfação do consumidor residencial é um compromisso da Agência, que, 

desde 2002 realiza a pesquisa IASC. O Índice Aneel de Satisfação do Consumidor - 

IASC é o resultado da pesquisa junto ao consumidor residencial que a Agência 

realiza todo ano para avaliar o grau de satisfação dos consumidores residenciais 

com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. A pesquisa 

abrange a área de concessão das 64 distribuidoras no País. Em 2005 foram 

realizadas 19.220 entrevistas, em todo o país, feitas pela empresa DATAMÉTRICA – 

Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda. 

 
 
3.2 A EMPRESA ESTUDADA 

 
 

A Ampla é uma sociedade anônima de capital aberto e suas atividades são 

fiscalizadas e regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Ela possui a concessão da ANEEL para distribuir energia elétrica para 66 municípios 

do estado do Rio de Janeiro, que representam 73,3% do território estadual. Desta 

forma, atende a uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, contando com 

2 milhões e 120 mil clientes. 

Ela é controlada pelo grupo Endesa que é o primeiro de energia elétrica na 

América Latina, o terceiro na Europa e o quarto no mundo. Está presente em 14 

países de três continentes e atende 80 milhões de pessoas nesses mercados. Na 

Espanha, ocupa o primeiro lugar tanto em geração quanto em distribuição de 

energia, além de ser o segundo maior de gás natural daquele país. Na América do 

Sul, além do Brasil, o grupo está presente na Argentina, no Chile, na Colômbia e no 

Peru. O grupo é sinônimo de avanço tecnológico e credibilidade. 

A empresa possui 7.435 colaboradores (18% empregados, 1% estagiários e 

81% parceiros) que trabalham em 11 localidades diferentes, de acordo com as são 

informações de dezembro de 2005. 
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Os empregados estão distribuídos da seguinte forma: 

 

• 76% homens e 24% mulheres. 

•  20% têm mais de 45 anos. 

• 6,7% possuem pós-graduação, 33,7% ensino superior, 54,6% ensino 

médio, 3,5% ensino fundamental e 1,5% não possui nem ensino 

fundamental. 

• 1% ocupa cargo de diretoria, 7% de gerência, 48% cargos administrativos 

e 44% de produção. 

 

Já os parceiros possuem as seguintes características: 

 

• 61% têm até 30 anos, 25% de 31 a 40 anos, 12% de 41 a 50 anos e 2% 

mais de 50 anos. 

• 19% possuem ensino superior, 15% são eletrotécnicos, 39% possuem 

ensino médio e 27% possuem ensino fundamental. 

• 69% possuem renda familiar de até R$1.199,00, 13% de R$1.200 a 

R$1.499,00, e 18% maior ou igual a R$1.500. 

 

O começo da operação da empresa no setor elétrico se deu em 1908 com a 

inauguração da hidrelétrica de Piabanha, em Entrerios, município atualmente 

conhecido como Três Rios, que na época tornou-se a principal fornecedora de 

energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro. 

Após um longo período, no qual foi controlada por algumas empresas 

nacionais e estrangeiras, em 1964 passou a ser uma estatal. 

Em novembro de 1996 tornou-se novamente uma empresa privada, quando 

foi adquirida por um consórcio de empresas de energia elétrica da Espanha, Chile e 

Portugal.  

Entretanto, sete anos após sua privatização, o nome da empresa ainda 

remetia ao seu passado estatal e pouco eficiente. A empresa tinha baixas eficiência 

operativa e orientação ao cliente. As constantes mudanças na alta direção geravam 

instabilidade nas equipes e descontinuidade das ações. A insatisfação dos clientes 

podia ser facilmente percebida nos momentos da verdade entre ele e a empresa, e 
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através da classificação na pesquisa IASC da ANEEL, que era ruim. O clima 

organizacional da empresa era o pior do grupo. Não existia um modelo de gestão de 

pessoas transparente e que trabalhasse o choque de cultura com os expatriados e a 

transição de uma cultura de estabilidade, da estatal, para a de uma empresa 

multinacional. A empresa tinha uma estrutura organizacional muito hierarquizada. E 

além de tudo, ainda passava por problemas econômico-financeiros. Ou seja, sua 

imagem estava comprometida externa e internamente. 

Frente ao cenário descrito, os acionistas decidiram que era hora de reinventar 

a empresa. Em março de 2004, a empresa deu início a um plano estratégico para 

reverter o quadro de não ser um bom negócio para o grupo.  

O plano, que tem o capital humano como principal agente de mudança, foi 

baseado nos seguintes valores: 

 

• Espírito de equipe  

• Foco nas pessoas 

• Foco no cliente  

• Orientação ao negócio 

• Criatividade e Inovação 

• Conduta ética 

 

Para o seu desenvolvimento, o plano foi desmembrado em eixos de trabalho 

formado por equipes multidisciplinares, coordenadas diretamente pela diretoria da 

empresa. 

Uma vez dado o primeiro passo rumo à transformação, era preciso fazer 

clientes e funcionários perceberem que uma nova era havia chegado. Uma era de 

trabalho bem feito, inovação e aprimoramento contínuos. Em setembro de 2004 a 

empresa mudou de nome para apagar a lembrança da estatal da mente das 

pessoas. No mesmo ano, a companhia começou a se destacar no setor elétrico 

brasileiro, e hoje também é referência na operação mundial do grupo. 

Entretanto, pesquisas realizadas com clientes identificaram que a mudança 

de nome elevou o nível de exigência dos clientes, e que a empresa ainda 

apresentava um índice de satisfação aquém do que era esperado pela direção.  
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Acredita-se que não basta apenas ser uma boa distribuidora de energia para 

alcançar seu objetivo de atratividade. Ela precisa oferecer muito mais do que a 

simples distribuição de energia.   

Sua missão é: 

 

“Ser uma empresa de referência no Brasil para seus colaboradores, clientes e 

acionistas, promovendo o desenvolvimento e a participação de seus recursos 

humanos e criando soluções que agreguem valor. Ser, para seus acionistas, uma 

empresa rentável, que mantém sua responsabilidade corporativa, contribui com a 

comunidade e respeita o meio ambiente.” 

 

E sua visão é: 

 

“Ser a melhor empresa distribuidora e de soluções integradas, agregando 

valor a todos, a todo momento.” 

 

Os principais desafios da empresa estão agrupados nos seguintes eixos de 

trabalho do plano:  

 

• Imagem Corporativa 

• Recuperação de Cliente 

• Otimização Operativa 

• Plano Regulatório 

• Gestão de Pessoas 

• Gestão Direta 

 

Em 2003, a Ampla criou um programa de geração de idéias. A partir dele 

todos os colaboradores, fossem eles próprios ou de empresas parceiras, podiam 

contribuir com a resolução dos desafios. Dentre as mais de 6 mil idéias que foram 

enviadas, algumas foram pré-selecionadas por um comitê de inovação e levadas à 

diretoria para a escolha de quais seriam premiadas e implantadas. Este programa 

implantou 58 idéias com sucesso. 
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Mas para uma empresa que privilegia a inovação e a criatividade para 

entregar aos clientes soluções e serviços com eficiência e qualidade, um programa 

de geração de idéias é muito pouco. Em 2006, o programa de geração de idéias 

sofreu mudanças e passou a ter como objetivo principal estimular o envolvimento de 

todos os colaboradores na solução de problemas atuais da empresa e na melhoria 

contínua dos processos. Os desafios deste novo programa são: 

 

• Promover a geração de idéias, orientadas aos temas estratégicos mais 

relevantes da empresa. 

• Focar na transformação de idéias em projetos inovadores implantados, 

articulando capacidades internas e externas. 

 

A cultura de inovação e criatividade em implantação tem ações como: 

 

• Identificação e formação de líderes de inovação. 

• Adoção de um processo formal de seleção e desenvolvimento de idéias. 

• Alocação de capital de risco aos projetos mais relevantes. 

 

Esta iniciativa da empresa segue a tendência do grupo Endesa. Por acreditar 

que será o motor do seu crescimento, o grupo investirá em inovação e tecnologia 

nos próximos anos.  

A área de atendimento ao cliente é uma das que mais contribuiu com o 

programa de geração de idéias. Isto provavelmente acontece porque, junto com a 

equipe de técnicos que executam os trabalhos em campo, ela é a empresa para o 

cliente. O atendimento ao cliente é prestado através dos seguintes canais: central de 

atendimento telefônico, que recebe aproximadamente 80% dos contatos feitos pelo 

cliente, agências de atendimento, que recebem 16%, e os demais canais (cartas, 

internet, ouvidoria) que são responsáveis por apenas 4% dos atendimentos.  E uma 

vez que ela é o contato com o cliente, ela se torna uma valiosa fonte de 

conhecimento sobre qual é o pensamento e o desejo do cliente. Também por causa 

da natureza da sua atividade, ela possui um conhecimento geral dos processos da 

empresa e precisa se envolver na maior parte das mudanças planejadas. Isto 

potencializa a sua capacidade de sugestões para a melhoria dos processos. 
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 Além do programa de inovação, o próprio estilo de gestão de recursos 

humanos é um facilitador para o processo de inovação. Ele remunera e desenvolve 

cada empregado a partir de suas competências técnicas e comportamentais.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA 
 
 
 
4.1 INTRODUÇÃO 

 
 

A pesquisa de campo foi realizada a partir da aplicação de um dos testes 

sugeridos por Pinchot (2004, p.184-185), em um grupo de atendentes das agências 

de atendimento ao cliente. O objetivo é identificar as características intra-

empreendedoras fortes e fracas no grupo selecionado. 

 
 
4.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 
 

A pesquisa sugerida por Pinchot é realizada por intermédio de uma lista de 

verificação (anexo 10.1) composta de nove itens que traduzem características de 

intra-empreendedores bem-sucedidos.  A partir dela é possível indicar o grau de 

presença de cada característica intra-empreendedora em uma determinada pessoa 

em relação às demais.  Cada característica é avaliada a partir de uma escala de 

quatro pontos, variando de A à D, sendo A possui a característica em alto grau, B 

mais do que a maioria, C na média e D abaixo da média.  

Como é a primeira vez que uma avaliação de tais características será 

aplicada neste grupo, e como o tema intra-empreendedorismo nunca foi trabalhado 

com ele de nenhuma forma, não sabemos se existe um consenso entre os 

avaliadores sobre o que seria um comportamento na média. Por isso a escala 

proposta por Pinchot (que possui caráter comparativo) foi substituída por uma escala 

Lickert de cinco pontos, variando de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, 2 discordo, 

3 não discordo nem concordo, 4 concordo e 5 concordo totalmente.  
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Outra alteração necessária foi a exclusão da característica “Inspira outros a 

ajudar, mesmo quando eles não foram designados para isso”. Ela não se aplica a 

este estudo porque o grupo em questão não possui oportunidades significativas de 

praticar esta característica em sua rotina de trabalho. 

Também foram incluídos à avaliação, além da lista de verificação das 

características, os seguintes itens para a caracterização da amostra: nome, idade e 

nível de escolaridade dos avaliados. 

Além das alterações já citadas, foi feita uma adaptação na forma de 

apresentação do questionário para facilitar sua aplicação pela internet.  

A partir da pontuação dada para cada um dos atendentes, foi possível não só 

calcular a média de cada característica, para a empresa e para cada região 

geográfica, como também o percentual de incidência das características. Indo mais a 

fundo na análise dos resultados, foi possível identificar pontualmente na amostra 

trabalhada onde estavam as avaliações que impactaram nos resultados. 

Sendo assim, o modelo desenvolvido apresentou uma estrutura satisfatória no 

que tange o objetivo de mapear as características intra-empreendedoras presentes 

nos atendentes das agências. 

 
 
4.3 UNIVERSO PESQUISADO 

 
 

A empresa possui 52 agências de atendimento ao cliente. Estas agências 

estão distribuídas pelos municípios da área de concessão, que por sua vez são 

subdivididos geograficamente em regiões.  As agências possuem características 

muito variadas. Existem agências grandes, com, por exemplo, 15 atendentes, e 

agências com apenas 1 atendente. Agências com ou sem pré-atendimento: primeiro 

atendimento prestado ao cliente que entra na agência para efetuar um filtro e 

encaminhar para o atendimento apenas os clientes que estão enquadrados para 

recebê-lo. Agências com ou sem auto-atendimento: máquina de atendimento 

(parecida com um caixa eletrônico) que efetua atendimentos de simples solução, 

como por exemplo, emissão de segunda via. Agências com ou sem hotline: telefone 

que fica estrategicamente posicionado dentro da loja e que foi projetado para que os 

clientes possam solicitar diretamente ao 0800 da empresa atendimentos simples que 
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não precisam de contato presencial, como por exemplo alteração da data de 

vencimento da conta. 

O perfil dos atendentes também não segue um padrão. A empresa possui 

atendentes homens e mulheres, jovens e de idade mais avançada, e de níveis de 

escolaridade distintos. Ainda vale destacar que podem existir diferenças 

comportamentais de acordo com a região geográfica da agência. Nas cidades muito 

pequenas o atendimento é, de certa forma, mais “personalizado” do que nas 

grandes cidades. Isto decorre do fato de que, nestas cidades geralmente os 

moradores se conhecem e como o atendente é morador da cidade ele é de certa 

forma conhecido por todos os clientes.  

A quantidade total de atendentes varia um pouco, dependendo do mês de 

levantamento da informação, por causa da rotatividade de pessoal. No mês em que 

o estudo foi realizado a empresa possuía 193 atendentes. 

Existem ainda nove agências que não estão sob a gestão da mesma gerência 

que as demais por motivos estratégicos da empresa. Apesar de todas terem o 

mesmo objetivo, que é prestar atendimento de qualidade aos clientes, e de ser fato a 

importância deste estudo igualmente para todas, esta particularidade levou à 

decisão de incluir apenas a mais representativa delas no estudo e de deixamos as 

demais oito fora dele. Sendo assim, o universo ficou reduzido para os 157 

atendentes das 44 agências.  

Para a seleção da amostra foi utilizado o seguinte critério: avaliar os 

atendentes das agências que possuem quatro ou mais atendentes. Assim, foi 

possível coletar uma quantidade de informações satisfatória com um número 

reduzido de avaliadores, e conseqüentemente minimizar a variabilidade das 

informações. A única exceção a este critério foi a avaliação do atendente da agência 

de Muriqui que só ocorreu porque ele está sob a responsabilidade da mesma 

pessoa que cuida da equipe da agência de Paraty. Com isso, a amostra deste 

estudo é formada pela avaliação de 108 atendentes de 18 agências, conforme 

mostra o quadro a seguir: 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra por agência 

 

Região Agência Representação

ANGRA DOS REIS 6 5
PARATY 4 4
MURIQUI 1 1
PETRÓPOLIS 7 7
TERESÓPOLIS 5 5
RESENDE 5 5
ITAIPAVA 2 0
AREAL 1 0
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 1 0
NITERÓI 13 13
SÃO GONÇALO 15 15
ALCÂNTARA 7 7
MARICÁ 4 4
RIO BONITO 3 0
ARARUAMA 6 6
CABO FRIO 6 6
SÃO PEDRO DA ALDEIA 4 3
SAQUAREMA 3 0
ARRAIAL DO CABO 2 0
BÚZIOS 2 0
MACAÉ 5 4
RIO DAS OSTRAS 4 4
QUISSAMÃ 2 0
CASEMIRO DE ABREU 2 0
CONCEIÇÃO DE MACABU 1 0
SANTA MARIA MADALENA 1 0
TRAJANO DE MORAES 1 0

CAMPOS DOS GOYTACAZES 11 11
SÃO JOÃO DA BARRA 2 0
GOYTACAZES 2 0
SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 2 0
CARDOSO MOREIRA 1 0
ITAPERUNA 4 4
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 4 4
MIRACEMA 3 0
BOM JESUS DO ITABAPOANA 2 0
NATIVIDADE 2 0
ITAOCARA 2 0
BOM JARDIM 2 0
CANTAGALO 2 0
SÃO FIDELIS 2 0
PORCIÚNCULA 1 0
ITALVA 1 0
CAMBUCI 1 0

69%

21

91%

81%

65%

93%

50%

61%

31%

CAMPOS

26

10

17

39

15

8

11

8

18

LAGOS

42

23

MACAÉ 16

NOROESTE

Total de 
atendentes

157 108

11

Atendentes 
avaliados

TOTAL

SERRANA

CENTRO

ANGRA
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4.4 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 
 

Serão levantadas as seguintes hipóteses: 

 

1. Algumas características específicas, necessárias ao intra-

empreendedorismo, estão presentes em maior ou menor grau no quadro 

de atendentes. 

 

2. Algumas características específicas, necessárias ao intra-

empreendedorismo, estão presentes em maior ou menor grau em 

determinadas regionais em função da diferença comportamental dos 

atendentes comerciais das agências das várias regiões geográficas. 

 

3. O atendimento presencial possui, em seu quadro de atendentes, 

potenciais talentos intra-empreendedores. 

 
 
4.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 
 

Após adaptada, a avaliação foi enviada para as agências. O responsável de 

cada agência selecionada recebeu um e-mail com as devidas instruções sobre como 

proceder e com uma planilha (apêndice 9.1) para avaliar todos os atendentes sob 

sua gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
 

A amostra se apresenta confirmando o perfil dominante dos atendentes da 

Ampla: mulheres, jovens, com segundo grau completo. 

 

 

Figura 2 – Gráfico da amostra por sexo 

 

 

   

Sexo

Feminino
85%

Masculino
15%

 
              Base: 108 atendentes  
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Tabela 2 – Distribuição da amostra por sexo 

 

Sexo Masculino Feminino Total
ANGRA 0 10 10

SERRANA 3 14 17

CENTRO 7 32 39

LAGOS 1 14 15

MACAÉ 1 7 8

CAMPOS 4 7 11

NOROESTE 0 8 8

EMPRESA 16 92 108 atendentes  
 
 

Tabela 3 – Idade média da amostra 

 
   Idade 

CAMPOS 23,3

MACAÉ 24,6

ANGRA 25,5

SERRANA 26,3

EMPRESA 26,4 anos
NOROESTE 26,5

CENTRO 27,0

LAGOS 29,7

Idade Média

  
Base: 99 atendentes 

 
 

Tabela 4 – Faixa etária da amostra 

 

Faixa etária 18-26 anos 27-35 anos 36-45 anos Total
CAMPOS 10 0 1 11

MACAÉ 5 3 0 8

ANGRA 7 3 0 10

SERRANA 11 5 1 17

EMPRESA 63 29 7 99 atendentes
NOROESTE 4 3 1 8

CENTRO 19 9 2 30

LAGOS 7 6 2 15  
Base: 99 atendentes 
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Tabela 5 – Nível de escolaridade da amostra 

 

Nível de Escolaridade 
Nível de 

Escolaridade A B C B+C Total

CENTRO 87% 13% 0% 13% 39

MACAÉ 75% 25% 0% 25% 8

SERRANA 71% 24% 6% 29% 17

EMPRESA 69% 26% 5% 31% 108 atendentes
NOROESTE 63% 13% 25% 38% 8

ANGRA 60% 30% 10% 40% 10

LAGOS 47% 47% 7% 53% 15

CAMPOS 45% 55% 0% 55% 11        

A Segundo grau completo

B Superior incompleto

C Superior completo

ESCALA

 
Base: 108 atendentes 

 

Nos quadros acima, podemos observar que não parece existir relação entre a 

idade e o nível de escolaridade. Isto fica claro se compararmos os resultados das 

regiões de Campos e Lagos. Campos apresenta a idade média mais jovem da 

empresa e o maior percentual de atendentes com nível superior: 55%. Já Lagos, 

possui a idade média mais avançada da empresa e também possui um bom 

percentual de atendentes com nível superior: está logo atrás de Campos, em 

segundo lugar, com 53%. 

Outra observação possível sobre o nível de escolaridade é que, ao contrário 

do que a princípio muitos devem imaginar, a região do Centro apresentou o menor 

nível de toda empresa. Apesar desta região conter os municípios de Niterói e São 

Gonçalo que é onde está a maior concentração de cursos de nível superior da área 

de concessão da empresa, é o interior do estado que possui um bom índice neste 

quesito.  

Tais informações sobre nível de escolaridade, a princípio, foram apresentadas 

aqui apenas para caracterizar a amostra e balizar futuras ações.   

A partir das notas dadas para os atendentes em cada uma das 

características, foi possível calcular uma média simples das notas de cada 

característica por região e para toda a empresa. 
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Tabela 6 – Índice de intra-empreendedorismo 
 

1 Discordo totalmente

2 Discordo

3 Não discordo nem concordo

4 Concordo

5 Concordo totalmente

ESCALA

 
 

Notas Médias CENTRO MACAÉ EMPRESA ANGRA SERRANA LAGOS CAMPOS NOROESTE

Possui uma visão clara do objetivo final da empresa e sabe 
como atingi-lo

3,7 4,3 4,1 4,6 4,1 4,5 4,2 4,1

Age e não espera que você resolva tudo com uma varinha 
mágica

2,9 4,0 3,6 3,9 4,2 4,1 4,0 4,0

Assume riscos moderados; é otimista, mas está ligado à 
realidade

3,4 3,5 3,8 4,1 4,1 4,4 4,2 3,6

Mostra entusiasmo e interesse por novas idéias 3,7 4,4 4,1 3,8 4,2 4,2 4,4 4,6

Percebe com clareza quando encontra barreiras e sabe como 
superá-las

3,7 3,8 3,8 4,1 3,6 4,1 3,9 4,0

Utiliza a liberdade disponível para agir de forma inovadora 3,6 3,8 3,9 3,6 4,2 4,2 4,4 3,9

Tem-se mostrado honesto e confiável 4,7 4,9 4,6 3,7 4,7 4,5 4,7 5,0

Mesmo quando quebra as regras, trabalha em prol da empresa e 
de seus clientes

3,9 4,6 4,3 4,3 4,2 4,5 4,5 5,0

ÍNDICE DE INTRA-EMPREENDEDORISMO 3,7 4,1 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3
 

Base: 108 atendentes 

 
Além da nota média, o quadro acima também traz o Índice de Intra-

empreendedorismo. Tal índice foi obtido a partir do cálculo da média simples das 

notas de todos os atendentes em todas as características. 

Podemos observar que a empresa possui um Índice de Intra-

empreendedorismo de 4,0. As notas médias das características estão variando de 

3,6, para a característica menos presente, ”Age e não espera que você resolva tudo 

com uma varinha mágica”, até 4,6, para a característica mais presente, “Tem-se 

mostrado honesto e confiável”. 

Já quando fazemos a análise do índice por região, o Centro possui o menor 

índice de intra-empreendedorismo, e as regiões Campos, Lagos e Noroeste 

possuem os melhores índices de intra-empreendedorismo. 

Como as notas médias retratam apenas o valor médio das notas, para 

mostrar a presença das características de forma mais clara foi calculada a 

quantidade de atendentes que possuem cada uma das características. 
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Tabela 7 – % de Presença das características 
 

1 Discordo totalmente

2 Discordo

3 Não discordo nem concordo NÃO SABE                          
(não sabe se possui a característica)

4 Concordo

5 Concordo totalmente

ESCALA
NÃO                               

(não possui a característica)

SIM                                
(possui a característica)

 
 

EMPRESA NÃO NÃO SABE SIM
Possui uma visão clara do objetivo final da empresa e sabe 
como atingi-lo 3% 11% 86%

Age e não espera que você resolva tudo com uma varinha 
mágica 18% 22% 60%

Assume riscos moderados; é otimista, mas está ligado à 
realidade 5% 26% 69%

Mostra entusiasmo e interesse por novas idéias 2% 18% 81%

Percebe com clareza quando encontra barreiras e sabe como 
superá-las 5% 22% 73%

Utiliza a liberdade disponível para agir de forma inovadora 4% 26% 70%

Tem-se mostrado honesto e confiável 1% 9% 90%

Mesmo quando quebra as regras, trabalha em prol da empresa e 
de seus clientes 0% 10% 90%

 
        Base: 108 atendentes 

 

Este quadro, além de confirmar que a característica “Age e não espera que 

você resolva tudo com uma varinha mágica” é a que tem maior necessidade de ser 

desenvolvida, também mostra que os gestores das agências possuem um 

percentual significativo de desconhecimento das características dos seus 

atendentes. Esta mesma análise, aberta por característica e por região, pode ser 

encontrada no apêndice 9.2. 

Para estender a análise dos resultados e identificar oportunidades de 

desenvolvimento do grupo, foi calculada também a quantidade de característica que 

cada atendente possui. 
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Figura 3 – Gráfico de quantidade de características por atendente 
 

 

14% 14%
19% 20%

33%

4 ou
menos

5 6 7 8

Quantidade de características

 
                            Base: 108 atendentes 

 

Como 14% dos atendentes possui 4 ou menos características, o quadro 

abaixo foi elaborado com o objetivo de identificar se alguma região tem uma 

participação maior neste problema. 

 

 

Tabela 8 – Atendentes com menos de 5 características 
 

Quantidade Possui Sendo que não possui não sabe se possui Região

1 atendente 2 atributos 6 atributos Centro

1 atendente 0 atributo 8 atributos Centro

1 atendente 5 atributos 2 atributos Lagos

1 atendente 4 atributos 3 atributos Macaé

1 atendente 0 atributo 7 atributos Lagos

1 atendente 3 atributos 3 atributos Centro

4 atendentes 0 atributo 6 atributos Angra, Serrana, 
Centro

1 atendente 3 atributos 1 atendente 3 atributos 2 atributos Centro

1 atendente 1 atributo 3 atributos Serrana

3 atendentes 0 atributo 4 atributos Macaé, Campos, 
Centro

Atendentes que possuem de 0 a 4 características

5 atendentes 2 atributos

4 atendentes 4 atributos

2 atendentes 0 atributo

3 atendentes 1 atributo

 
Base: 15 atendentes 
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Da mesma forma, também foi elaborado um quadro para os atendentes que 

possuem todos os atributos para verificar se alguma região contribui mais fortemente 

neste bom aspecto.  

 
 

Tabela 9 – Atendentes com todas as características 
 

Região
Quantidade de atendentes que 

possuem todas as 
características

Quantidade de 
atendentes avaliados

% de atendentes 
com todas as 

características
ANGRA 2 10 2
SERRANA 7 17 4
CENTRO 3 39
LAGOS 10 15 67%
MACAÉ 4 8
CAMPOS 7 11 6
NOROESTE 3 8

Atendentes que possuem todas as características

0%
1%
8%

50%
4%

38%  
Base: 36 atendentes 

 

Nestes dois últimos quadros a região Centro apresentou o pior resultado em 

comparação às demais regiões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 
 
 
6.1 CONCLUSÕES 

 
 

Os verdadeiros agentes de mudança nas empresas são os profissionais 

empreendedores. Entretanto, a empresa precisa criar um ambiente propício para a 

atuação dos intra-empreendedores, onde todas as funções da inovação estejam 

presentes. 

A tarefa de criar estes ambientes dentro de grandes corporações não é fácil, 

nem tampouco se dá em curto espaço de tempo. Trata-se de uma mudança 

profunda de cultura que mexe em todos os níveis da organização de forma 

contundente, desafiando pressupostos, paradigmas e o status quo.  

E como em qualquer outro processo de mudança de cultura, a iniciativa para 

a criação do ambiente tem que partir da alta direção, que precisará também 

demonstrar comprometimento e empenho durante o processo de mudança. Uma vez 

iniciado o processo, caberá então à gerência média fazer as coisas acontecerem, 

pois são eles que estabelecem a ponte entre a visão corporativa e os desafios no 

nível operacional.  

Sendo assim, a metodologia de trabalho proposta por Pinchot (2004), pode 

ser aplicada e funcionará a médio e longo prazo como um acelerador das inovações 

dentro da empresa.   

Cada uma das cinco funções da inovação se encontra no seguinte estágio de 

desenvolvimento na empresa: 

 

 

 



 76

Quadro 3 – Funções da inovação presentes na empresa 
 

Funções Presente Em desenvolvimento Ausente

Intra-empreendedores
Curso de desenvolvimento de 
multiplicadores de inovação

Patrocinadores O gerente da área de aplicação da idéia

Equipe Intra-
empreendedora

Coordenador: gerente da área      
Colaborador que sugeriu a idéia       

Multiplicador de inovação            
Outros especialistas

Pessoas com idéias
Programa de geração e 

seleção de idéias

Formadores de ambiente Palestras e divulgação para os 
colaboradores

 
 

 

Além das ações descritas no quadro, o foco nas pessoas, que é bastante 

defendido pela empresa, pode favorecer o intra-empreendedorismo.  

As ações apresentadas anteriormente deixam claro que a Ampla já iniciou sua 

jornada rumo à inovação. A diretora de recursos humanos começou criando equipes 

multidisciplinares para estimular a participação de todos no processo de inovação. E 

ao invés de deixar os funcionários livres para apontar sugestões, ela comunicou 

quais deveriam ser os problemas observados com maior atenção.  

O reconhecimento de que está caminhando na direção correta veio com a sua 

colocação entre as 30 empresas brasileiras mais inovadoras, segundo levantamento 

realizado pela revista Exame, em 2005, em parceria com o IBIE (Instituto Brasileiro 

de intra-empreendedorismo). 

Este foi o segundo ano de realização do ranking nacional de 

empreendedorismo corporativo, que teve sua primeira medição apresentada na 

edição de n. 820 de Julho de 2004. Esta é uma iniciativa que consolida a sintonia da 

revista com o momento que as organizações estão vivendo: a necessidade 

crescente de promover uma cultura interna de inovação como fonte de 

competitividade. O levantamento utiliza os mesmos critérios de seleção usados pela 
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consultoria de Pinchot, e leva em consideração três grandes temas para avaliar o 

desempenho das organizações: 

 

1. O comportamento da empresa: a disseminação das estratégias a todos os 

profissionais e o tratamento dispensado às pequenas iniciativas. 

 

2. Os processos de trabalho: poder de decisão dos grupos, atribuições de 

responsabilidade e qualidade do ambiente. 

 

3. As recompensas às inovações. 

 

A diretora de recursos humanos afirma: “Deixamos claro que as pessoas 

podem colaborar independentemente da área em que atuam. Criamos um time que 

busca soluções.”  

E esta afirmação entra em consonância com o resultado obtido na pesquisa 

realizada com os atendentes das lojas. Ela confirma a existência de potenciais 

talentos intra-empreendedores na amostra estudada, uma vez que foram 

identificados 36 atendentes que possuem todas as características avaliadas. 

Sendo assim, uma vez que temos potenciais intra-empreendedores no 

atendimento, podemos ter pessoas com tais características em qualquer posição da 

organização, independente do cargo ou da área de atuação. Isto reforça a 

importância de ter um modelo de gestão que não concentre as decisões apenas 

entre os executivos do alto escalão, e que valorize as idéias na base da pirâmide 

dos funcionários de uma empresa. 

Além disso, a partir da observação das tabelas 8 e 9, e frente aos demais 

resultados da pesquisa, podemos perceber que a região Centro é a que possui a 

pior performance, e as regiões Campos e Lagos são as que possuem a melhor 

performance, quando o tema é presença de características intra-empreendedoras. 

Também é possível inferir, a partir da tabela 5, que quanto maior o índice de 

desenvolvimento da região, menor a probabilidade de termos pessoas com nível 

superior na amostra estudada. Este resultado deve derivar não da grande oferta de 

cursos superiores nas regiões mais desenvolvidas, mas sim do poder de compra das 

pessoas destas regiões. Apesar de todos os atendentes receberem o mesmo 

salário, este salário tem um poder de compra maior no interior onde o custo de vida 
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é mais barato. Sendo assim, o atendente do interior terá melhores condições para 

pagar por um curso de nível superior.  

E quando fazemos a análise do índice de intra-empreendedorismo por região, 

podemos notar um fato curioso: apesar de, a priori, não existir nenhuma relação 

entre o nível de escolaridade e a presença de características empreendedoras, os 

números mostram que para esta amostra estudada pode existir alguma relação.  O 

Centro, que possui o menor índice de escolaridade também possui o menor índice 

de intra-empreendedorismo. Já as regiões Campos e Lagos, que possuem os 

melhores índices de escolaridade também possuem o maior índice de intra-

empreendedorismo. 

A característica mais presente na amostra estudada é “Tem-se mostrado 

honesto e confiável”, o que reflete que a equipe está bem adequada a um dos 

principais valores da empresa: “Conduta ética”.  Já a menos presente, ”Age e não 

espera que você resolva tudo com uma varinha mágica”, deixa claro o quanto os 

atendentes ainda são dependentes do seu gestor, e até mesmo de outras pessoas, 

para realizar o que precisa ser feito. 

Mas apesar dos resultados apresentados, o grande desafio dos trabalhos 

propostos a seguir não é apenas a formação de funcionários intra-empreendedores, 

mas principalmente dar condições para ele atuar dentro da organização. A empresa 

precisa garantir condições apropriadas e permitir que qualquer funcionário, desde 

que intra-empreendedor, comporte-se como um verdadeiro empreendedor externo. 

Ele precisa ser responsável pelo projeto, pela montagem da equipe, por obter 

patrocinadores que lhe ajude a obter recursos, pelo gerenciamento do projeto, pelo 

teste da viabilidade, e também terá uma participação nos resultados do negócio.  

 
 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 
 
 Para trabalhos futuros na Ampla sugere-se mapear o clima organizacional. 

Isto pode ser feito aplicando o Questionário de Clima para Inovação, proposto por 

Pinchot (2004, p.129 – 139), em uma amostra significativa da empresa, identificando 

os métodos adequados para desenvolver os fatores a serem tratados, e utilizando 

uma Matriz de Progressão de fatores de sucesso para priorizar os fatores com força 

moderada e fáceis de alterar. 
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O próprio Pinchot (2004, p.140 - 167) sugere métodos tradicionais de 

aperfeiçoamento e métodos que ampliam o pensamento tradicional, em uma extensa 

lista de soluções apresentadas para cada um dos fatores, um a um. 

Pinchot (2004, p.167 - 169) também apresenta a Matriz de Progressão e 

explica que ela classifica os fatores em duas escalas, a de força atual do fator e a de 

facilidade de fortalecimento do fator. 

Outra sugestão de trabalho é identificar quem são os potenciais intra-

empreendedores, e quem são as pessoas que deverão atuar como patrocinadores, 

fazendo um mapeamento em toda a empresa. 

Uma terceira sugestão é ajustar o mecanismo de formação de equipes intra-

empreendedoras e criar um modelo de remuneração para os envolvidos no 

desenvolvimento da inovação. 

Uma vez de posse do resultado dos trabalhos anteriormente propostos, 

sugere-se ainda atuar na melhoria do processo de inovação colocando em prática as 

oportunidades identificadas para a melhoria do clima, desenvolvendo os potenciais 

intra-empreendedores identificados e avaliando os patrocinadores e as equipes 

intra-empreendedoras periodicamente. 

Para desenvolver os potenciais intra-empreendedores sugere-se que a 

empresa promova palestras sobre o tema e ofereça cursos que desenvolvam as 

características com deficiência. 

Já para avaliar os patrocinadores e as equipes intra-empreendedoras, 

poderão ser utilizados, respectivamente, a Lista de Verificação da Avaliação do 

Patrocinador e a Lista de Verificação da Eficácia da Equipe propostas por Pinchot 

(2004, p.186 – 188). 
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9 APÊNDICES 
 
 
 
9.1 PLANILHA DE AVALIAÇÃO 

 
Agência:

Responsável:

A Segundo grau completo

B Superior incompleto

C Superior completo

1 Discordo totalmente

2 Discordo

3 Não discordo nem concordo

4 Concordo

5 Concordo totalmente Mesmo quando quebra as regras, trabalha em prol da empresa e de 
seus clientes

Mostra entusiasmo e interesse por novas idéias

Percebe com clareza quando encontra barreiras e sabe como 
superá-las

Utiliza a liberdade disponível para agir de forma inovadora

Tem-se mostrado honesto e confiável

Nível de escolaridade

Formulário de pesquisa

Nome do atendente

Escala

Idade do atendente

Nível de escolaridade

Possui uma visão clara do objetivo final da empresa e sabe como 
atingi-lo

Age e não espera que você resolva tudo com uma varinha mágica

Assume riscos moderados; é otimista, mas está ligado à realidade
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9.2 QUADROS DE PRESENÇA DAS CARACTERÍSTICAS ABERTOS POR 

REGIÃO 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 3 0 0 0 0
NÃO SABE 0 1 8 1 1 1 0
SIM 10 16 28 14 7 10 8

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Possui uma visão clara do objetivo final da empresa e sabe como atingi-lo

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 17 1 1 0 0
NÃO SABE 2 4 9 3 1 4 1
SIM 8 13 13 11 6 7 7

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Age e não espera que você resolva tudo com uma varinha mágica

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 4 0 1 0 0
NÃO SABE 1 3 15 2 3 1 3
SIM 9 14 20 13 4 10 5

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Assume riscos moderados; é otimista, mas está ligado à realidade

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 1 1 0 0 0
NÃO SABE 5 2 8 1 1 1 1
SIM 5 15 30 13 7 10 7

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Mostra entusiasmo e interesse por novas idéias

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 1 2 1 1 0 0
NÃO SABE 1 7 10 1 1 3 1
SIM 9 9 27 13 6 8 7

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Percebe com clareza quando encontra barreiras e sabe como superá-las

 
Base: 108 atendentes 
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ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 2 1 1 0 0
NÃO SABE 6 3 12 3 2 0 2
SIM 4 14 25 11 5 11 6

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Utiliza a liberdade disponível para agir de forma inovadora

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 0 1 0 0 0
NÃO SABE 5 0 4 1 0 0 0
SIM 5 17 35 13 8 11 8

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Tem-se mostrado honesto e confiável

 
Base: 108 atendentes 

 

ANGRA SERRANA CENTRO LAGOS MACAÉ CAMPOS NOROESTE
NÃO 0 0 0 0 0 0 0
NÃO SABE 1 2 5 2 1 0 0
SIM 9 15 34 13 7 11 8

TOTAL 10 17 39 15 8 11 8

Mesmo quando quebra as regras, trabalha em prol da empresa e de seus clientes

 
Base: 108 atendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
10 ANEXOS 
 
 
 
10.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTRA-EMPREENDEDORA 
 
 

Pinchot (2004, p.184-185) propõe o uso desta lista para indicar o grau de 

cada característica presente no intra-empreendedor em relação aos demais 

empregados. 

 

A: Em alto grau 

B: Mais do que a maioria 

C: Na média 

D: Abaixo da média 

 

 

Possui uma visão clara do objetivo 

final e sabe como atingi-lo 

 

Age e não espera que você resolva 

tudo com uma varinha mágica 

 

Assume riscos moderados; é otimista, 

mas está ligado à realidade 

 

Mostra entusiasmo e interesse pela 

idéia 

 

A        B         C        D 

□ □ □ □ 

 

 

□ □ □ □ 

 

 

□ □ □ □ 

 

 

□ □ □ □ 
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Percebe com clareza as barreiras e 

encontra formas de superá-las 

 

Utilizou todo tipo de liberdade 

disponível para agir de forma 

inovadora 

 

Inspirou outros a ajudar, mesmo 

quando eles não foram designados 

para isso 

 

Tem-se mostrado honesto e confiável 

 

Mesmo quando quebra as regras, 

trabalha em prol da empresa e de seus 

clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D 

□ □ □ □ 

 

 

 

□ □ □ □ 

 

 

 

□ □ □ □ 

 

□ □ □ □ 

 

 

 

□ □ □ □ 
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