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RESUMO 

 

 
As empresas têm procurado se renovar com o objetivo de acompanhar o rápido 
desenvolvimento tecnológico, bem como a crescente exigência dos consumidores 
por produtos e serviços com tecnologias avançadas e melhor qualidade. Para lidar 
com esses desafios permanentes as empresas estão se conscientizando de que um 
dos caminhos é despertar, nos seus colaboradores, comportamentos 
empreendedores como estratégia para atingir melhores resultados e obter 
competitividade. Estudos demonstram que todos podem agir como empreendedores, 
mas características pessoais e organizacionais interferem diretamente nesses 
comportamentos. Frente a esse cenário a dissertação tem como objetivo geral 
identificar a prática do Empreendedorismo Corporativo em organizações do 
segmento industrial na cidade de Sete Lagoas. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa descritiva, qualitativa, por meio de estudo de caso múltiplo, pesquisa de 
campo e documental, tendo como principal instrumento de coleta de dados a 
realização de entrevistas. Participaram da pesquisa as empresas Cedro Têxtil, Iveco 
Latin América e a Itambé, organizações do segmento industrial e de ramos de 
atividades distintos, localizadas na cidade de Sete Lagoas/MG. Dentre outros 
resultados, foi possível perceber que as empresas adotam práticas em comum, mas 
também existem algumas peculiaridades que as diferenciam. Foi constatado que as 
três empresas estudadas priorizam o empreendedorismo corporativo como sendo 
uma prática importante para o negócio, oferecendo aos colaboradores um ambiente 
propício para que estes possam agir como empreendedores contribuindo, assim, 
para a inovação e aprimoramento contínuo. É possível afirmar que a prática do 
empreendedorismo corporativo contribui para a gestão estratégica das empresas e 
que grande parte do sucesso das organizações estudadas está condicionado à visão 
e gestão empreendedoras que essas possuem. 
 
 
Palavras chave: Empreendedorismo corporativo. Inovação. Gestão Empresarial. 
Competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
Companies have sought to renew themselves in order to keep up with rapid 
technological development, as well as the growing consumer demand for products 
and services with advanced technologies and better quality. To deal with these 
continuing challenges, companies are becoming aware that one of the ways is to 
stimulate in their employees, entrepreneurial behavior as  strategy to achieve better 
results and achieve competitiveness. Studies show that all can act as entrepreneurs, 
however personal and organizational characteristics directly step in these behaviors. 
Facing this scenario, the dissertation aims at identifying the practice of Corporate 
Entrepreneurship in the industrial segment in organizations within Sete Lagoas. For 
this purpose, it was performed a descriptive and qualitative research, through 
multiple case study, field research and documentary, having the primary instrument 
of data collection, interviews. Cedro Têxtil, Iveco Latin America, Itambé, industrial 
segment organizations and distinct branches of activities located in Sete Lagoas, 
Minas Gerais  took part of the research. Among other results, it was revealed that 
companies adopt practices in common, but there are some peculiarities that 
distinguish them. It was found that the three companies studied prioritize corporate 
entrepreneurship as an important practice for business, offering employees a 
conducive environment so that they are able to act like entrepreneurs, thus 
contributing to innovation and continuous improvement. It can be said that the 
practice of corporate entrepreneurship contributes to the strategic management of 
companies and that most the success of the organizations studied is subject to the 
entrepreneurial insight and management which they own. 
 

 

Keywords: Corporate Entrepreneurship. Innovation. Business Management. 
Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O tema empreendedorismo tem sido amplamente discutido e explorado por 

estudiosos contemporâneos e instituições modernas, demonstrando, assim, sua 

importância como um caminho para a inovação. No cenário atual, criar e manter 

empresas inovadoras têm sido um grande desafio. 

 

Nos últimos anos, as organizações têm buscado a renovação como estratégia para 

acompanhar a rápida transformação da tecnologia e do mundo dos negócios. 

Fatores como a exigência de produtos e serviços de qualidade, por parte das 

empresas e do consumidor, assim como a necessidade das organizações de 

reduzirem custos e se manterem no mercado, estão fazendo com que as empresas 

desenvolvam novas estratégias a fim de garantir a competitividade.  

 

Segundo Dornelas (2008), em virtude de contextos sociopolíticos, culturais, de 

desenvolvimento tecnológico e consolidação do capitalismo, o século XX foi 

marcado por alguns conceitos administrativos predominantes. Ressalta-se no início 

do século, o movimento da racionalização do trabalho; nos anos 1930, o movimento 

das relações humanas; nos anos 1940 e 1950, o movimento do funcionalismo 

estrutural; já nos anos 1960, o movimento dos sistemas abertos e nos anos 1970, o 

movimento das contingências ambientais. Porém, segundo o autor, “no momento 

não se tem um movimento predominante, mas acredita-se que o empreendedorismo 

irá mudar a forma de se fazer negócios no mundo” (DORNELAS, 2008, p. 61). É 

possível perceber o desafio que as empresas enfrentam em terem que gerar 

mudanças, transformar o ambiente e identificar oportunidades de inovação e 

aprimoramento contínuo. 

 

De acordo com Drucker (1987), o desenvolvimento econômico era regido apenas 

por grandes empresas que geravam um elevado nível de empregos e estabilidade 

para a comunidade onde ela estava inserida. A empresa se destacava pelo seu 

porte, poder de recursos e de influência. Essa realidade está mudando aos poucos, 

já sendo possível perceber que empresas, mesmo menores, estão dominando novos 

mercados e as organizações estão percebendo que não é mais suficiente manter o 

status para se alcançar a competitividade. É preciso ser ágil, flexível e apresentar 
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respostas rápidas às demandas do mercado. Drucker (1987, p. 207) já demonstrava 

que “não é o tamanho que é o impedimento para empreendimento e inovação; é a 

própria atividade em funcionamento, e especialmente a atividade em andamento 

bem sucedida.” Segundo o autor, “a crise diária não pode ser adiada, ela tem que 

ser resolvida prontamente. E a atividade em andamento exige alta prioridade e a 

merece” (DRUCKER, 1987, p. 207). 

 

Para Dornelas (2008), o caminho está sendo a implantação de uma cultura 

empreendedora dentro das organizações. Entretanto, um equívoco de avaliação 

vem sendo cometido pelas organizações: o de apenas inserir o empreendedorismo 

na missão e visão da empresa, assim como exigir que os funcionários passem a ter 

pensamentos e atitudes empreendedoras. O empreendedorismo, principalmente o 

corporativo, só ocorre em ambientes propícios ao seu desenvolvimento. O 

colaborador precisa se sentir motivado a buscar, a se dedicar e a aplicar as suas 

competências a algo novo. Para isso, as empresas precisam gerenciar o processo 

empreendedor e implementar políticas internas para incentivar e dar suporte aos 

comportamentos empreendedores de seus colaboradores. 

 

De acordo com Dornelas (2008, p.35), “quando se fala em empreendedorismo é 

natural que se ligue o tema à criação de novas empresas, que começam pequenas, 

sem muita estrutura e, aos poucos, vão tomando forma, sendo que algumas chegam 

ao sucesso.” Porém, segundo o autor, o intra-empreendedorismo não é algo novo ou 

uma versão adaptada do termo, mas sim a capacidade de ampliar a definição e 

aplicá-la a outras áreas. 

  

Corroborando com a visão acima, Lavoie (1988) apud Filion et al (2004, p.23) 

destaca que há muitas formas de empreender. Cada um poderá escolher a sua ou 

até passar de uma para outra. De acordo com Filion et al (2004, p.23), “o leque das 

opções vai da empresa familiar ao trabalho autônomo, das empresas cooperativas 

ao empreendedorismo social. Para não falar das inúmeras possibilidades geradas 

pelas grandes corporações com a terceirização”. 

 

O tema empreendedorismo corporativo se destacou na década de 1980, a partir das 

obras de Pinchot, que cunhou o termo intrapreneurship, ao publicar seu livro 
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Intrapreneuring, em que mostrava como o empreendedorismo poderia ser aplicado e 

praticado em organizações existentes (DORNELAS, 2004). 

  

Segundo Filion et al (2004, p.24), “todo indivíduo pode agir como empreendedor 

dentro da organização em que trabalha e que não lhe pertence. Para tanto, precisa 

aprender a conceber visões, a bem estruturar seus projetos(...)”. Ainda, segundo o 

autor, hoje, cada vez mais, as empresas demandam por profissionais 

empreendedores, mas nem sempre dão o apoio necessário para que estes tenham 

condições de desenvolver suas habilidades (FILION et al, 2004). 

 

Com base no cenário apresentado, torna-se importante pesquisar se as empresas 

estão oferecendo uma condição propícia ao desenvolvimento do empreendedorismo 

corporativo, para que este possa contribuir para a gestão estratégica da 

organização. 

 

A partir desse contexto, esta pesquisa se propõe a responder à seguinte pergunta: 

Como ocorre a prática do empreendedorismo corporativo em organizações do 

segmento industrial na cidade de Sete Lagoas? 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar a prática do empreendedorismo corporativo 

em organizações do segmento industrial na cidade de Sete Lagoas e, como 

objetivos específicos, a pesquisa irá a) definir o que é empreendedorismo e 

empreendedorismo corporativo; b) identificar, de acordo com a teoria sobre o tema, 

o processo do empreendedorismo corporativo; c) identificar diferenças e 

similaridades entre os casos estudados. 

 

Como justificativa para esta pesquisa, a autora pretende ampliar seus 

conhecimentos acerca do tema, agregar valor à sua atuação como docente e 

gestora de projetos na área do empreendedorismo, assim como proporcionar à 

academia novos resultados a partir de uma pesquisa realizada em ambientes 

empresariais. Pretende ainda contribuir, a partir de modelos praticados nas 

empresas estudadas, com as organizações que pretendem fazer do 

empreendedorismo corporativo um caminho para o sucesso empresarial. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Referencial Teórico deste projeto procura descrever os aspectos históricos do 

empreendedorismo, assim como as definições de empreendedorismo e de 

empreendedor utilizadas por diversos autores, a relação do empreendedorismo com 

o desenvolvimento econômico, o que vem a ser empreendedorismo corporativo, sua 

importância para as empresas, sua relação com a inovação e o processo para que o 

mesmo ocorra dentro das organizações. Vale ressaltar que o foco desta pesquisa é 

o empreendedorismo corporativo. 

 

2.1 Aspectos históricos do empreendedorismo 

 

Estudos demonstram que o termo empreendedor (entrepreneur) tem origem 

francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo (DORNELAS, 

2005, p. 29). 

 

Na Idade Média o termo empreendedorismo foi utilizado para definir aquele que 

gerenciava grandes projetos de produção (Dornelas, 2005, p. 29). Segundo o autor, 

esse indivíduo não assumia grandes riscos, uma vez que utilizava os recursos 

disponíveis, geralmente provenientes do governo do país.  

 

Dornelas (2005) relata o avanço histórico do tema entre os séculos XVII e XX, 

apresentado a seguir. De acordo com o autor, os primeiros indícios de relação entre 

assumir riscos e empreendedorismo surgiram no século XVII, momento em que o 

empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum 

serviço ou fornecer produtos. No século XVII, devido ao início da industrialização 

que ocorria no mundo, foi diferenciado o capitalista do empreendedor. Já no século 

XIX e XX, Dornelas (2005) destaca que os empreendedores foram confundidos com 

os gerentes e administradores, vistos apenas como responsáveis por organizar a 

empresa, planejar, dirigir e controlar. O autor ainda ressalva que essa confusão 

ocorre até os dias atuais.  

 

Dolabela (2008, p.39) destaca que “no Brasil o empreendedorismo está apenas 

começando, mas os resultados já alcançados no ensino indicam que estamos no 
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início de uma revolução silenciosa.” Já é possível observar alguns sinais da 

implantação da cultura empreendedora nos ambientes acadêmicos e empresariais. 

 

Corroborando com a definição acima, Dornelas (2005) afirma que o movimento do 

empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 1990, quando 

entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e o programa SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software) foram criadas. Para melhor compreensão da importância destas, para a 

disseminação do empreendedorismo, vale destacar que, de acordo com Dornelas 

(2005), o SEBRAE é reconhecido e procurado, pelo pequeno empresário brasileiro, 

por suas assessorias nas áreas do empreendedorismo e gestão. Já o programa 

SOFTEX foi criado com o objetivo de levar as empresas de software de todo país ao 

mercado externo. 

 

No que diz respeito à educação empreendedora, Dolabela (2008) destaca que os 

primeiros cursos tinham maior foco na pequena empresa do que no 

empreendedorismo, como exemplo a Harvad Business School que, em 1947, criou 

um curso sobre gerenciamento de pequenas empresas. O autor acrescenta que o 

primeiro curso de que se tem notícia na área e no Brasil, surgiu em 1981, na Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. A partir 

daí, muitos outros cursos e treinamentos foram desenvolvidos e estendidos para 

outras escolas. 

 

No entanto, para Dolabela (2008, p. 38), “o empreendedorismo está atravessando 

um crescimento inesperado em todas as suas dimensões”. Timmons (1994) apud 

Dornelas (2008, p. 38) “fala em revolução silenciosa, que será para o século XXI 

mais do que a revolução industrial foi para o século XX.” 

 

2.2  Conceitos de empreendedorismo/empreendedor e características do 
comportamento empreendedor 

 

Diversos autores definem o empreendedorismo e as características do 

comportamento empreendedor. Para Dolabela (2008, p. 59)  
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empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra 
entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao 
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu 
universo de atuação. 

 

Dornelas (2005) relaciona o termo ao envolvimento e geração de oportunidades. 

Para ele, 

 

empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em 
conjunto, levam à transformação de ideias e oportunidades. E a perfeita 
implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de 
sucesso (DORNELAS, 2005, p.39). 

 

Fialho et al (2006) associa o empreendedorismo ao processo de mudança por meio 

da inovação, quando destaca que, 

 

 o empreendedorismo é um processo que ocorre em diferentes ambientes e 
situações empresariais, provocando mudanças através da inovação 
realizada por indivíduos que geram ou aproveitam oportunidades, que criam 
e realizam atividades de valor tanto para si próprios quanto para a 
sociedade (FIALHO et al, 2006, p.26). 

 

Quanto à definição de empreendedor, estudos destacam que uma das mais 

relevantes seja a de Schumpeter (1949) que define que “o empreendedor é aquele 

que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e 

serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos e materiais” (SCHUMPETER,1949 apud DORNELAS, 2005, p. 39). 

 

Kirzner (1973) apud Dornelas (2005, p. 39) tem uma abordagem diferente, pois não 

relaciona o empreendedor à geração de novos produtos e serviços, mas sim à 

criação de equilíbrio. O autor destaca que “o empreendedor é aquele que cria um 

equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e 

turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente.” 

 

Dolabela (2008, p.60) utiliza o termo empreendedor para designar “quem se dedica 

à geração de riquezas, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou 

serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como 

marketing, produção, organização, etc.”. Say (1964) e Schumpeter (1934) 

corroboram com a definição acima quando associam o empreendedor ao 
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desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades de 

negócios. 

 

Drucker (1987) associava o empreendedor ao processo de mudança. Para ele, o 

empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela e a explora como 

uma oportunidade (DRUCKER, 1987, p. 36). Para Dornelas (2005, p. 21) “os 

empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação na multidão, 

querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um 

legado.” O autor apresenta diversas características dos empreendedores de 

sucesso, como: visionários, sabem tomar decisões, fazem a diferença, sabem 

explorar as oportunidades, são determinados, dinâmicos, dedicados, são otimistas e 

apaixonados pelo que fazem, são independentes, ficam ricos, exercem a liderança, 

são bem relacionados, organizados, planejam, possuem conhecimento, assumem 

riscos e criam valor para a sociedade (DORNELAS, 2005, págs. 33 e 34). 

 

Corroborando com as características apontadas por Dornelas (2005), Bernardi 

(2003) acrescenta, ainda, características como: senso de oportunidade, dominância, 

agressividade e energia para realizar, autoconfiança, persistência, flexibilidade, 

resistência a frustrações, criatividade e habilidade de equilibrar “sonho” e realização. 

 

Em qualquer definição de empreendedorismo encontram-se aspectos referentes ao 

empreendedor, destacados por Dornelas (2005, p. 39) como: 

 

- iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz; 

- utiliza os recursos disponíveis e de forma criativa, transformando o ambiente social 

e econômico onde vive e 

- aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. 

 

Segundo Dolabela (2008, p.32), “na era do conhecimento, um novo elemento passa 

a ser o centro da competitividade: a capacidade de inovar.” Essa característica 

passa a ser exigida, também, daqueles que vão ser empregados. Dolabela (2008) 

define que é exigido dos profissionais dos novos tempos, um alto grau de 

empreendedorismo, definido pelo autor como intra-empreendedorismo. 
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Corroborando com a visão de Dolabela (2008), acima citada, Fialho et al (2006) 

destacam que  

 

 o termo empreendedorismo não está relacionado somente à criação de uma 
nova empresa. Quando o empreendedor está inserido dentro de uma 
organização, este recebe o nome de intraempreendedor, e tem como 
necessidade estar comprometido com o projeto de implantação de um novo 
produto ou serviço na empresa em que trabalha (FIALHO et al, 2006, 
p.27,28). 

 

Os primeiros estudos realmente associavam o empreendedorismo à criação de 

produtos e negócios e ainda é comum as pessoas fazerem essa associação.  Mas 

estudos acadêmicos e novas literaturas sobre o tema estão desmistificando essa 

visão. 

 

De acordo com Salum (2007)  

 

 o empreendedorismo é um fenômeno global que está despertando 
interesses de grupos investidores, de governantes, de universidades e 
instituições públicas e privadas que almejam constituir novas atividades 
geradoras de riquezas e o percebem como um instrumento de 
desenvolvimento econômico e social (SALUM, 2007, p.23). 

 

As empresas estão incorporando o empreendedorismo à missão e visão e, com isso, 

exigindo dos seus colaboradores comportamentos cada vez mais empreendedores. 

Como é possível observar na citação de Salum (2007), a importância do tema está 

sendo disseminada a diversos tipos de organizações.   

 

2.3 Empreendedorismo e desenvolvimento econômico 

 

Autores e pesquisas associam o tema empreendedorismo como responsável pelo 

desenvolvimento econômico. Em razão disso, torna-se importante descrever o tema 

sob essa ótica. 

Silva et al (2009) enfatiza que existe, atualmente, claro entendimento de que tanto a 

ação empreendedora como o agente responsável por ela, o empreendedor, são 

fundamentais para o crescimento econômico e para a geração de riqueza e 

empregos em uma sociedade.  
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Barros & Pereira (2008) ampliam a definição de Silva et al (2009) ao destacar que a 

contribuição do empreendedor ao desenvolvimento econômico ocorre 

fundamentalmente pela inovação que introduz e pela concorrência no mercado. 

Nesse sentido, as organizações inovam os seus produtos, serviços e maneiras de 

fazer negócio, atendem melhor o consumidor e alimentam a concorrência. 

 

De acordo com Dornelas (2008, p. 5) 
 
 

Nos últimos anos, muitas empresas têm procurado se renovar com o 
objetivo de acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico e a 
globalização dos mercados, bem como uma maior exigência dos 
consumidores por produtos e serviços de melhor qualidade e 
tecnologicamente mais avançados. 

 

Diante o exposto acima, oferecer ao mercado certos diferenciais competitivos se 

tornou o grande e constante desafio das empresas. 

 

Porter (1989) destaca que quando as empresas de um país se atrasam em 

qualidade, características e tecnologia do processo, há então motivos para se temer 

que o aprimoramento da indústria seja falho (PORTER, 1989, p. 612). O autor ainda 

destaca que, 

 

 as economias progridem acompanhando as posições competitivas, obtendo 
vantagens competitivas de ordem superior nas indústrias existentes e 
desenvolvendo a capacidade de competir com êxito em novas indústrias e 
segmentos de alta produtividade. As indústrias de um país aprimoram ou 
ampliam suas vantagens competitivas ou ficam para trás (PORTER,1989, 
p.612). 

  

Nesse sentido, Dornelas (2008, p.5) afirma que “as empresas que conseguirem ser 

mais ágeis, flexíveis e com respostas rápidas às demandas do mercado 

sobreviverão e prosperarão também de forma rápida.”  

 

Para Dornelas (2008) são muitos os requisitos para se manter competitivo no 

mercado, dentre os quais, a necessidade da reestruturação, de rever os processos, 

incentivar os funcionários a serem mais criativos, buscarem a inovação, propor 

soluções, entre outros. Segundo o autor, as organizações começam a entender que 

precisam ser mais empreendedoras. 
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As iniciativas empreendedoras geram emprego, renda e contribuem, assim, para o 

desenvolvimento econômico. Porter (1989, p. 631) destaca que “cada país vive seu 

próprio e singular processo de desenvolvimento”. O autor ainda ressalta a 

importância da história no processo de desenvolvimento e competitividade, 

afirmando que, 

 

 a história desempenha papel importante, modelando coisas como a base 
das habilitações que foram criadas, os valores e normas de comportamento 
predominantes, as necessidades, gostos e preferências que sustentarão os 
padrões de consumo e os desafios feitos ou enfrentados (PORTER, 1989, 
p.631). 

 

Sendo assim, estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de descobrir os 

impactos do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico dos países 

(DORNELAS, 2008). Um desses estudos é realizado pelo GEM (Global 

Entrepreneuship Monitor), responsável por mapear a atividade empreendedora dos 

países. O GEM é liderado pelo Babson College, nos Estados Unidos e pela London 

Business School, na Inglaterra. No Brasil, ele é executado pelo Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (IBQP). 

 

De acordo com o relatório GEM (2010), 59 países participaram da pesquisa e essa 

foi a 11ª participação consecutiva do Brasil nos ciclos anuais do estudo. A pesquisa 

tem apontado questões importantes no tocante às iniciativas empreendedoras. 

Dentre muitos dados pesquisados, o GEM busca classificar e identificar os índices 

de empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, cujos conceitos são 

classificados abaixo. 

 

 Empreendedorismo por oportunidade: são motivados pela percepção de um 

nicho de mercado em potencial. 

 Empreendedorismo por necessidade: são motivados pela falta de alternativa 

satisfatória de ocupação e renda. 

 

Segundo Dornelas (2008), os empreendedores por oportunidade são baseados na 

identificação de oportunidades de negócio e na busca da inovação. O autor ainda 

chama a atenção para o fato de que quanto mais empreendedorismo de 



22 

 

 

oportunidade estiver presente em um país, maior será o seu desenvolvimento 

econômico. 

 

Dornelas (2008) ainda destaca que governos locais, regionais e nacionais devem 

promover ações que permitam às empresas nacionais terem condições de identificar 

novas oportunidades, buscar a inovação e implementar seus projetos 

empreendedores. Quanto ao papel das empresas, o autor destaca que cabe a elas 

terem o empreendedorismo como filosofia de seus negócios, buscando analisar e 

identificar o que deve ser mudado na sua forma de gestão (DORNELAS, 2008). 

 

No entanto, o empreendedorismo passa a ser um fator crítico para o 

desenvolvimento econômico, mas não restrito apenas à geração de novos negócios, 

mas também empregado pelas organizações já existentes, buscando, assim, a 

geração das inovações empresariais (DORNELAS, 2008). 

 

2.4 Empreendedorismo corporativo 

 

Conforme conceitos de empreendedorismo já apresentados nos itens anteriores, é 

natural que as pessoas associem o tema à criação de empresas. No entanto, o 

empreendedorismo corporativo não está diretamente ligado às iniciativas de 

abertura de negócios. 

 

Segundo o pioneiro no assunto, Pinchot III (1989) apud Fialho (2006, p.44),  
 
 
 quando o empreendedor está inserido dentro de uma organização é 

denominado de intraempreendedor ou empreendedor corporativo. Para o 
autor, os intraempreendedores são todos os sonhadores que realizam e 
concebem como transformar uma idéia em uma realidade lucrativa. 

 

Esse novo conceito vem demonstrar a amplitude do empreendedorismo e 

demonstrar a aplicabilidade do tema às diversas instituições e pessoas. 

  

Pinchot é um dos autores que se destacou na década de 1980, quando mostrou, por 

meio do livro Intrapreneuring, que o empreendedorismo poderia ser aplicado e 

praticado em organizações existentes, destacando o papel do empreendedor dentro 
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dessas organizações e como a inovação poderia ser buscada e desenvolvida, 

aplicando-se os conceitos do empreendedorismo interno para tal objetivo 

(DORNELAS, 2008, p. 37). 

 

Hornsby et al (2005) apud Vilas Boas (2009, p. 19) 

 

 identificaram alguns pesquisadores da década de 80 e início da de 90 que 
conceituavam o empreendedorismo corporativo como a incorporação de 
esforços empreendedores que requerem ações organizacionais e 
comprometimento de recursos com a finalidade de realizar atividades 
inovadoras. 

 

Zahra (1991) apud Lenzi (2008, p. 36) refere-se ao empreendedorismo corporativo 

como “o processo de criar novos negócios em organizações existentes para 

aumentar a lucratividade e fortalecer a posição competitiva, ou renovar 

estrategicamente o negócio existente.” 

 

Dornelas (2008, p.38) compartilha da mesma visão ao destacar que 

“empreendedorismo corporativo é o processo pelo qual um indivíduo ou um grupo de 

indivíduos, associados a uma organização existente, criam uma nova organização 

ou instigam a renovação ou inovação dentro da organização existente.” 

 

Cornwall e Perlman (1990) apud Cunha (2005, p. 35) acrescentam que o indivíduo 

empreendedor, citado por Dornelas (2008), pode estar em qualquer lugar da 

organização e afirma que “ele pode ser colaborador de chão de fábrica, cientista de 

pesquisa e desenvolvimento, líder de equipe nos níveis mais baixos ou gerente de 

nível superior.” 

 

Segundo Hisrich e Peters (1992, p. 15-16)  

 

Intraempreendedorismo (empreendedorismo dentro de uma estrutura de 
negócios existente) também preenche a lacuna entre a ciência e o mercado. 
(...) Muito frequentemente, a estrutura burocrática, a ênfase em resultados 
de curto prazo e uma organização altamente estruturada inibem a 
criatividade e o desenvolvimento de novos produtos. As empresas, 
reconhecendo estes fatores de inibição e a necessidade de criatividade e 
inovação, têm reunido esforços para estabelecer um espírito 
intraempreendedor dentro da organização. 
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Nesse sentido, as empresas precisam se conscientizar da necessidade de gerenciar 

ou até mesmo eliminar as suas barreiras internas para que estas não interfiram no 

pensamento criativo dos colaboradores, permitindo, assim, o surgimento de 

comportamentos empreendedores. 

 

Dornelas (2008, p.39) destaca que “a estratégia é como a organização, alinha seus 

recursos chaves dentro de seu ambiente.” O autor define que o empreendedorismo 

corporativo pode ser empregado de várias formas nas organizações, de acordo com 

sua estratégia de negócios ou até mesmo para promover uma renovação estratégica 

na empresa e apresenta as várias possibilidades de aplicação na organização, 

conforme a FIG. 1 

 

 

FIG. 1: Modalidades de empreendedorismo corporativo. 
Fonte: Dornelas, 2008, p.39. 

 

De acordo com Dornelas (2008), o corporate venturing possibilita a criação de um 

negócio, fora da organização. A ideia desse novo negócio pode ter sido gerada 

internamente, mas tem a flexibilidade de ter regras próprias e ser mais autônomo. Já 
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o intrapreneurship, foco desta pesquisa, está associado ao processo de inovação, 

mudanças, renovação estratégica. Vale destacar que, segundo o autor, as 

inovações, projetos internos podem em um segundo momento, se tornar novos 

negócios fora da empresa-mãe. 

 

Conforme destacado por Dornelas (2008), uma empresa pode, também, desenvolver 

as duas modalidades de empreendedorismo corporativo. O autor enfatiza, no 

QUADRO 1, os componentes das duas principais formas, já apresentadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 1: Duas variações do empreendedorismo corporativo 
Fonte: Dornelas, 2008, p. 40 

 

No contexto apresentado, o intraempreendedorismo é a possibilidade que as 

pessoas têm de empreender, de utilizar os seus talentos nas próprias organizações 

onde trabalham, utilizando as vantagens das estruturas e recursos que as empresas 

oferecem (FIALHO et al, 2006). 

 

Segundo Dornelas (2008),  

 

 o empreendedorismo corporativo é a soma da inovação que a organização 
pratica e desenvolve, de sua renovação e dos esforços para implementação 
de novos negócios. A inovação envolve a criação e a introdução de 
produtos, processos e sistemas organizacionais. A renovação significa a 
revitalização das operações através da mudança do escopo de seu negócio, 

Empreendedorismo corporativo 

 

- Corporate venturing 
- Criação de novo negócio dentro da organização 
- Crescimento e spin-off 
- Influência das core competences 
- Aprendizado 
- Associado com indivíduos empreendedores dentro da organização 
- Prática da inovação 
 
- Intrapreneurship 
- É o empreendedorismo aplicado dentro da organização 
- Criação de uma cultura e clima inovadores 
- Gerente agindo como se fossem proprietários 
- Rearranjo da cadeia de valores do negócio 
- Realocação dos recursos atuais e competências em novas e diferentes maneiras 
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sua abordagem competitiva ou ambos. Significa ainda o desenvolvimento 
ou a aquisição de novas competências, que levarão à criação de valor para 
os clientes, os funcionários e os acionistas (DORNELAS, 2008, p. 41). 

 

          
         Como é possível observar no QUADRO 1 e na citação de Dornelas (2008), são 

muitas as possibilidades de se desenvolver o empreendedorismo corporativo e 

existem diversos fatores que interferem no processo.  

 

2.4.1 Necessidade do empreendedorismo corporativo nas organizações 

 

Frente ao cenário altamente competitivo e a necessidade de buscar a melhoria dos 

processos, dos produtos, dos serviços e a inovação, as empresas estão percebendo 

que precisam ser mais empreendedoras e que para isso elas dependem dos 

comportamentos empreendedores dos colaboradores. 

 

Pinchot (1985, p. xv), destaca os benefícios do comportamento empreendedor 

dentro das organizações ao citar que, 

 
um intraempreendedor é um indivíduo que atua como empreendedor em 
grandes organizações. Do ponto de vista da organização, os benefícios de 
um intraempreendedor são: introdução e produção de novos produtos, 
processos e serviços que tornam a empresa, como um todo, apta para 
crescer e gerar resultados. 

 

Dornelas (2008) reafirma a importância da liderança no processo de disseminar a 

cultura empreendedora nas organizações. O autor ainda remete à reflexão quando 

afirma que quando se fala em comportamento empreendedor, logo vem à tona o 

papel dos líderes nas organizações, ou seja, aqueles que comandam equipes, usam 

seu carisma e poder de persuasão para implementar seus projetos empresariais 

(DORNELAS, 2008, p.11). No entanto, limitar a atividade da liderança apenas aos 

gerentes e executivos da organização acaba limitando a disseminação de uma 

cultura empreendedora em todos os níveis organizacionais. 

 

Dornelas (2008) destaca que, para que ocorra o processo de inovação nas 

empresas, é fundamental o envolvimento das várias áreas da organização, como 

pesquisa e desenvolvimento (P & D), marketing, relacionamento com o consumidor, 
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vendas e produção. O autor destaca o quanto é difícil essa interação e a aprovação 

dos projetos inovadores que poderiam trazer ganhos à empresa. 

 

A realidade acima mencionada ocorre devido à liderança não estar difundida em 

todos os níveis da organização, dificultando assim a disseminação da cultura 

empreendedora na empresa (DORNELAS, 2008). 

 

Segundo Dornelas (2008),  

 

a liderança pode e deve estar presente em todos os níveis da organização, 
pois esta é uma forte característica empreendedora que leva as pessoas a 
buscarem novas formas de fazer as coisas. Os líderes dos mais altos níveis 
hierárquicos não sabem de tudo e não conseguem ver tudo o que ocorre na 
empresa, ou seja, podem estar perdendo oportunidades excelentes pelo 
simples fato de não saberem o que ocorre em outros níveis (DORNELAS, 
2008, p.12). 

 

Nesse sentido, Dornelas (2008) defende que os executivos devem estar atentos aos 

líderes que atuam nos diferentes níveis da organização e uma forma de conseguir 

que estes exerçam efetivamente a liderança, contribuindo para o sucesso das 

organizações, é incentivar  o comportamento empreendedor dos funcionários. 

 

Os funcionários de todos os níveis têm de sentir, por meio de exemplos de seus 

gestores, que todas as ideias são consideradas e realmente levadas adiante. O 

clima de abertura a novas ideias, com proteção para o caso de fracasso ou mesmo 

inviabilidade, é fundamental para a construção de confiança entre o empreendedor e 

a empresa (ANDREASSI, 2005, p. 05) 

  

Autores como Hashimoto (2005) destacam alguns fatores que determinam a 

importância das empresas incentivarem o intraempreendedorismo, sendo: 

 

- atração e retenção de talentos; 

- democratização da capacidade inovadora; 

- forte instrumento de motivação intrínseca; 

- agilidade e flexibilidade nos processos internos; 

- gestão participativa; 

- comportamento de “dono”; 
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- desenvolvimento de habilidades específicas. 

 

De acordo com Fernandes & Santos (págs. 17-18, 2008)  

 

 O empreendedorismo torna-se uma questão de relevância para as 
organizações, pois tem efeito fundamental na performance e impacto 
indireto no sucesso das inovações. As empresas devem atentar para uma 
postura empreendedora como fator indispensável à aquisição de 
competências e, consequentemente, vantagem competitiva. 

 

Andreassi (2005, p.02) corrobora ao enfatizar que “(...) uma empresa só se torna 

competitiva no caso de possuir uma força humana criativa e inventiva, ou seja, 

profissionais capazes de empreender.” 

 

O autor ainda destaca que,  

 

 empreender internamente traz vantagens tanto para o empreendedor 
quanto para a empresa. A intensificação da concorrência verificada na 
última década, aliada ao aumento da exigência dos consumidores e os cada 
vez menores ciclos de vida dos produtos, têm tornado bastante difícil a 
introdução de novos produtos no mercado. Nesse contexto, empreender 
internamente é uma opção certamente valiosa, na medida em que a 
empresa tem condições de oferecer ao empreendedor toda sua variedade 
de recursos – humanos, financeiros e técnicos, além de uma marca 
conhecida – e, dessa forma, criar um ambiente altamente propício à 
elaboração de novas ideias, seja em forma de novos produtos ou novas 
soluções para problemas internos ou de seus clientes (ANDREASSI, 2005, 
p. 05) 

 

Sendo assim, torna-se necessária uma nova consciência das empresas, voltada 

para o impacto do comportamento empreendedor no alcance de melhores 

resultados. 

 

 2.4.2 A inovação e o empreendedorismo corporativo 

 

O ambiente competitivo em que vivem hoje as empresas lhes impõe a necessidade 

de diferenciação contínua, seja por meio de produtos ou serviços inovadores. Ocorre 

que a inovação está diretamente ligada à existência, dentro da organização, de 

profissionais capazes de empreender e de seguir adiante com suas ideias 

(ANDREASSI, 2005, p. 01) 
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Diversos autores associam a inovação ao empreendedorismo. Para Pinchot (1989) 

apud Salum (2007, p. 37) “a inovação dentro das organizações e o 

empreendedorismo corporativo, estão diretamente relacionados à forma com que as 

pessoas agem dentro das mesmas.” Ainda, segundo o autor, os intra-

empreendedores agem com o objetivo de transformar ideias em realidade. 

 

De acordo com Neves et al (2004, p. 02)  

 

À medida que se consolida a chamada Era da Informação e do 
Conhecimento, o tema da inovação, especialmente no contexto da criação e 
do desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica, torna-se mais 
relevante devido à importância estratégica que tais empresas assumem 
para o crescimento econômico dos países e a modernização de seus 
sistemas produtivos. 

 

 

Neves & Ferreira (2004) confirmam tal ideia ao destacarem que conhecimento e 

informação são encontrados em diversas organizações e fazem parte do processo 

de inovação. De acordo com os autores, 

 

A complexidade crescente das tecnologias torna necessária uma grande 
diversidade de conhecimentos e informações para inovar. Esses recursos 
se encontram distribuídos em diferentes tipos de organizações (empresas, 
universidades, centros de pesquisa, governo...). O sistema de inovação é 
formado por esses organismos e caracterizado pelas relações estabelecidas 
entre eles com o objetivo de promover a inovação. (NEVES & FERREIRA, 
2004, p. 05) 

 

 

Para Drucker (1987, p.45) “a inovação sistemática consiste na busca deliberada e 

organizada de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais 

mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou social.” 

 

Dornelas (2008, p. 17) comprova o pensamento acima ao ressaltar que “inovação 

tem a ver com a mudança, é fazer as coisas de forma diferente, criar algo novo, 

transformar o ambiente onde se está inserido. É algo mais abrangente que apenas a 

comum relação que se faz com a criação de novos produtos ou serviços.” 
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Nesse sentido, há distinção entre inventor e inovador. Para Dornelas (2008, p.18)  
 
  
 (...) o empreendedor utiliza a sua criatividade aliada às suas habilidades 

gerenciais e conhecimentos dos negócios para identificar oportunidades de 
inovar. O inventor não tem compromisso de criar algo com fins econômicos, 
sua motivação é a criação, a descoberta e mais nada. 

 

A citação apresentada acima atesta a comum distorção que as pessoas possuem 

quanto ao conceito de inovação. Para muitos inovar é criar algo e esse pensamento 

pode ser um dos principais bloqueadores do processo inovador.  

 

Segundo Drucker apud Bernardi (2003) a inovação é a função específica do 

empreendedor. Nesse contexto é destacado que inovações ocorrem por ideias 

geradas por pessoas comuns, por observação e pesquisa na busca de 

oportunidades. Habilidades para a criatividade e inovação todos possuem, mas a 

racionalidade, os bloqueios tradicionais, os usos e costumes impedem e dificultam o 

desenvolvimento dessa habilidade (BERNARDI, 2003, p.113). 

 

Andreassi (2005, p. 02) comprova essa teoria ao afirmar que, 

 

 (...) a inovação e a atitude empreendedora podem ocorrer em qualquer nível 
da empresa. Cada funcionário, com suas próprias experiências e recursos, 
pode inovar e ser empreendedor. E a história corporativa está repleta de 
exemplos de profissionais que, independentemente de seu nível, 
conseguiram revelar forte senso de oportunidade, fina sensibilidade para 
captar os problemas e desafios de suas empresas, bem como capacidade 
para improvisar e ser persistente e perseverante no enfrentamento dos 
obstáculos que surgem pelo caminho. 

 

Bernardi (2003) apresenta alguns bloqueios à criatividade, os quais as pessoas já 

experimentaram quando tiveram que apresentar uma ideia, sendo: 

 

- desânimo; 

- receio de ridicularização; 

- questionamento do óbvio e do consagrado; 

- receio de críticas; 

- receio do desconhecido; 

- necessidade de familiaridade; 

- ordenações e racionalizações excessivas; 
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- estereótipos de ação e pensamento; 

- distinção pré-concebida entre causas e efeitos; 

- dificuldade de relacionar e associar fatos e dados; 

- superespecialização; 

-receio de errar; 

- percepção. 

 

Andreassi (2005, p. 03) enfatiza que “(...) a existência de uma postura 

empreendedora na empresa interfere na estrutura de poder, no status quo, na zona 

de conforto das pessoas e, por isso, é às vezes alvo de intensa resistência. 

 

O autor ainda destaca que,  

 

Fato quase inerente à atividade empreendedora é a resistência das pessoas 
em alterar o status quo ou então em aceitar novas soluções ou formas de 
pensamento. Na empresa, isso pode ser observado na existência de uma 
cultura organizacional que não apóia o surgimento de novas ideias, que 
pune explícita ou implicitamente o erro e que, dessa forma, abafa qualquer 
possibilidade de surgimento de novos empreendedores. Em uma cultura 
organizacional com alto nível de distância de poder, por exemplo, os 
membros no topo da hierarquia de comando certamente terão dificuldade 
em aceitar que boas ideias possam ser originadas da base. Nesses casos, 
a obstinação e a persistência dos empreendedores podem não ser 
suficientes para vencer as barreiras da cultura em questão (ANDREASSI, 
2005, p. 04). 

 

 

Bernardi (2003) afirma que uma inovação bem sucedida em geral é simples, 

pequena e bem focalizada. No entanto, corroborando com Andreassi (2005), o autor 

enfatiza que há várias barreiras na empresa que interferem no processo da busca da 

inovação, como: 

 

- distanciamento do empresário com fornecedores, clientes e outros 
elementos do sistema; 
- visão e horizontes estreitos, de resultados de curto prazo; 
- racionalismo e burocracia excessivos; 
- inflexibilidade estrutural, cultural e ambiental; 
- sistema de reconhecimento baseado na eficiência e não na criatividade, 
- ambiente pouco propício a tentativas e riscos. (BERNARDI, 2003, p. 114) 
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No entanto, Dornelas (2008, p.34) enfatiza que, 

 

 o grande dilema da inovação, portanto, é manter o curso da organização 
atual, gerando receita e senso efetivo em seu mercado e, ao mesmo tempo 
conseguir identificar novas oportunidades, novos mercados, e não deixá-las 
escapar pelo fato de a organização não estar preparada para promover as 
mudanças necessárias. Por isso, mais do que nunca, a prática do 
empreendedorismo corporativo, no qual a inovação assume um papel 
chave, tem sido cada vez mais enfatizada por empresas de sucesso que em 
um momento ou outro se depararão com esse dilema. 

 

Nesse sentido, a busca pela inovação deve caminhar junto com as atividades 

cotidianas das organizações e estas devem estar preparadas para o processo de 

mudanças e aprimoramento contínuo. 

 

2.4.3  A implantação do empreendedorismo corporativo nas empresas 
conforme Dornelas 

 

Fialho et al (2006, p.45) definem que “as pessoas se tornam intraempreendedoras 

quando as circunstâncias ou situações ocasionais as levam a um ato de vontade, de 

tomar uma decisão de transformar um conceito de negócio em realidade dentro de 

uma empresa (...)” 

  

Para que essa “vontade” ocorra, é fundamental que as empresas ofereçam um 

ambiente propício ao desenvolvimento do empreendedorismo corporativo. 

Corroborando com essa visão, Fialho et al (2006) descrevem que para que as 

organizações consigam reter seus melhores talentos é preciso proporcionar 

oportunidades para que eles possam realizar suas ideias sem terem que deixar a 

empresa e partir para um negócio próprio. Ainda, na visão do autor, “é preciso dar 

condições para que esses empreendedores corporativos possam conceber visões 

de negócios e transformá-las em realidades lucrativas para a organização” (FIALHO 

et al, 2006, p.44). 

 

Para Minzberg (2006a) apud Vilas Boas (2009, p.24), “uma empresa que pretende 

ser empreendedora deve ter sua estrutura organizada em projetos, os quais 

permitem reunir especialistas de áreas distintas em equipes criativas com 

habilidades diversificadas.” A visão do autor leva a refletir sobre a importância do 
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envolvimento de pessoas, de áreas diversas, para o processo de geração e análise 

de novas ideias.  

 

Segundo Dornelas (2008, p.46), “o empreendedorismo deve ser visto e 

implementado de forma integrada em toda a organização e não apenas como uma 

ação isolada que acontece esporadicamente (...)” 

 

De acordo com Vilas Boas (2009), Kuratko et al (1990) realizaram um estudo 

exploratório no qual foram utilizados cinco constructos diferentes que caracterizavam 

os fatores internos de incentivo ao empreendedorismo corporativo, são eles: o 

suporte da alta gerência, as recompensas e os recursos disponíveis, a estrutura e os 

limites da organização, a propensão ao risco e a disponibilidade de tempo dos 

colaboradores. No entanto, o estudo demonstrou que o suporte gerencial, a 

estrutura organizacional e os recursos e recompensas disponíveis mereciam 

destaque (VILAS BOAS, 2009 apud KURATKO, 1990). 

 

De acordo com Dornelas (2008), um fator fundamental no processo do 

empreendedorismo corporativo é a identificação, avaliação e exploração da 

oportunidade, além dos recursos de que a organização dispõe e que serão alocados 

para a exploração dessa e o mais importante, que são as pessoas que colocarão 

tudo em prática, ou seja, os empreendedores corporativos. 

 

Ainda, segundo o autor, 

 

 as entradas do processo empreendedor geralmente são determinadas ou 
influenciadas pelo ambiente, ou seja, pelas oportunidades, e ainda pelos 
indivíduos empreendedores na organização, o contexto em que a 
organização está inserida, os conceitos de negócios e valores praticados 
internamente, bem como os recursos que estão disponíveis (DORNELAS, 
2008, p.45). 

 

Dornelas (2008) destaca que o evento inicial, responsável por gerar o processo 

empreendedor, é geralmente influenciado tanto pelas características organizacionais 

como individuais presentes na organização. Sendo assim, quando ocorre a decisão 

de se agir de forma empreendedora, o processo se inicia, identificando e avaliando a 
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oportunidade, planejando e implementando as ações necessárias para que os novos 

projetos ou negócios sejam bem sucedidos (DORNELAS, 2008, p.45). 

 

A FIG. 2 exemplifica esse modelo interativo que dá início ao processo do 

empreendedorismo corporativo.  

 

 

 

 

FIG. 2: Modelo interativo do processo de empreendedorismo corporativo 
Fonte: Horsnby et al., 1993 apud Dornelas (2008, p. 45)  

 

O modelo acima apresentado destaca as características da empresa e dos 

colaboradores como as responsáveis pelo evento inicial do empreendedorismo 

corporativo. Quando as características estão presentes, dá início à geração de 

comportamentos empreendedores e, consequentemente, planejamento, propostas 

de novos negócios. Estes serão avaliados antes da implementação. 

 

Para medir o grau de empreendedorismo de uma organização, Dornelas (2008) 

destaca a importância de levar em consideração as três dimensões chave do 

empreendedorismo: inovação, propensão de assumir riscos e pro-atividade. Essa 
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última é influenciada pela disposição das pessoas da organização de agirem para 

influenciar o ambiente no qual estão inseridas. 

 

Nesse contexto, Dornelas (2008) destaca que não adianta as empresas apenas 

terem colaboradores com espírito empreendedor e vontade de fazer acontecer.  Não 

adianta, também, as organizações determinarem que a partir de determinado 

momento, todas as pessoas deverão pensar e agir de forma empreendedora. Ou 

seja, as empresas precisam dar condições para que os empreendedores proponham 

novos projetos e tenham condições de implementá-los.  

 

Sendo assim, é fundamental que os funcionários se sintam motivados a buscarem o 

novo, a se dedicarem e aplicarem suas habilidades empreendedoras. Para que isso 

ocorra, as empresas precisam, além de priorizar o empreendedorismo, disseminar 

os conceitos e criar condições propícias ao desenvolvimento do empreendedorismo 

corporativo (DORNELAS, 2008).  

 

Diante da realidade apresentada, para esta pesquisa será utilizado o modelo de 

Dornelas (2008), conforme FIG. 3 e passos a seguir, que apresentam a estrutura 

necessária para que a empresa consiga disseminar a cultura empreendedora e 

incentivar a prática do empreendedorismo corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

FIG. 3: Resumo dos passos para se implementar o empreeendedorismo 

 

Fonte: Dornelas, 2008. 
Adaptado pela autora 
 
 
 

Passos para se implementar e se praticar o empreendedorismo nas 

organizações  

 

1. Inicialmente, a organização precisa priorizar o empreendedorismo como 

sendo uma prática importante para o seu negócio, e essa ação deve ser 

liderada pela alta cúpula da empresa. 

2. Estrategicamente, a organização deverá eleger um executivo de alto posto 

para ser o responsável pelas ações empreendedoras na organização 

(monitoramento das ações que serão implementadas), dando o aval da 

alta direção. O ideal é que o próprio presidente se dedique a isso. 

3. Em conjunto com a área de Recursos Humanos, deve-se elaborar um 

programa de treinamento para se disseminar o conceito por toda a 

empresa. Treinamentos e programas de capacitação são o passo inicial 

para desmitificar o conceito e apresentar o empreendedorismo como algo 

abrangente e comportamental, mostrando aos funcionários que todos 
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poderão desenvolver esse espírito na empresa e que serão valorizados 

por isso. 

4. A empresa deve, então, criar as condições para que as pessoas, em todos 

os níveis, ajam de forma empreendedora, busquem a inovação e o 

desenvolvimento de novos projetos. De acordo com as necessidades da 

organização, essa estrutura ou programas internos devem ser moldados 

para facilitar não só surgimento de ideias, mas meios de implementá-las. 

Caso o foco da organização seja a inovação descontínua, radical, deverá 

necessariamente haver programas internos mais ousados, como fundos 

de capital de risco para projetos inovadores; autonomia e tempo para 

aqueles que apresentarem projetos e conseguirem os recursos para que 

possam implementá-los, políticas que recompensem aqueles que se 

propõem a assumir riscos ao implementarem projetos inovadores; 

condições ao empreendedor líder de recrutar equipes para se dedicarem 

aos projetos; uma comunicação mais efetiva e relacionamento entre as 

várias áreas da empresa; incentivo para que pessoas de áreas diferentes 

se juntem na formação de equipes empreendedoras; não restringir os 

novos projetos às áreas de P & D e/ou marketing; acesso irrestrito a 

informações, análise de mercado etc. 

5. Deve-se dar tempo para medir resultados e tolerar possíveis falhas. Os 

projetos, depois de implementados, levam certo tempo para maturar e 

mostrar resultados. É óbvio que tudo isso deve estar previsto nos planos 

de negócios dos projetos. Dependendo do projeto, se houver alto risco 

envolvido, as chances de falhar são muito altas. O importante nesses 

casos é a empresa entender certas falhas (não-repetitivas) como 

aprendizado e não punir a equipe responsável pelo projeto. Caso uma 

equipe ou pessoas envolvidas no projeto sejam punidas, até com 

demissões, por falhas decorrentes de ações alheias à vontade da equipe, 

todo o esforço de se praticar o empreendedorismo na organização pode 

ter sido em vão, pois os funcionários terão um contra-exemplo que 

certamente os influenciará na tomada de decisão de propor ou não novos 

projetos inovadores. Por outro lado, caso a organização entenda falhas 

como aprendizado e premie projetos bem-sucedidos, eles acabarão 

servindo de exemplo e estímulo às demais equipes e funcionários da 
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organização. A premiação não deve se limitar a quantias em dinheiro, mas 

promoções, opção de compra de ações e outros tipos de recompensa.  

Porém, o mais importante é o reconhecimento, algo muitas vezes 

esquecido pelas empresas. A organização deve mostrar aos seus 

funcionários que as chances de crescerem na empresa, serem 

promovidos e recompensados serão muito maiores caso estejam 

envolvidos em novos projetos. É uma forma muito mais efetiva do que 

punir os não-envolvidos. Aqueles que não optarem por se envolver em 

projetos desse tipo, mesmo com todas as condições de fazê-lo, acabarão 

se afastando naturalmente da empresa, ou a empresa terá muitos motivos 

para convidá-los a se retirar. Dornelas (2008, p. 53, 54)  

 
 

Dornelas (2008) destaca ainda a importância de deixar claras as formas de 

avaliação dos projetos, as pessoas que serão envolvidas, bem como políticas claras 

para a participação de todos, mesmo aquelas envolvidas em tarefas diárias que 

sejam consideradas prioritárias para os negócios da empresa. 

 

O autor enfatiza que as pessoas não podem ser discriminadas quanto à participação 

nos projetos e que é importante a formação de equipes multifuncionais, respeitando 

e aproveitando a diversidade. O que a empresa pode fazer é avaliar o perfil por meio 

de análises aplicadas durante os treinamentos e metodologias usadas pela área de 

RH. É ressaltado pelo autor que o ideal seria que as pessoas envolvidas nos 

projetos pudessem se dedicar em tempo integral, mas isso nem sempre é possível, 

o que se torna um grande desafio para os empreendedores, que deverão se dedicar 

aos novos projetos e ainda continuar a fazer o que sempre fizeram, pelo menos no 

primeiro momento (DORNELAS, 2008). 

 

O autor finaliza definindo que, 

 

é muito interessante que cada projeto e equipe de projeto tenham seus 
sponsors ou patrocinadores, apoiadores, geralmente pessoas de nível 
hierárquico mais alto na organização e que ajudarão na aprovação e 
implementação dos projetos. Porém, a equipe empreendedora é que deverá 
buscar seus sponsors, e não o contrário (DORNELAS, 2008, p.55). 
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Os passos propostos por Dornelas (2008) serão a base para a realização da 

pesquisa da prática do empreendedorismo corporativo nas empresas. 

 

Diante do exposto acima, é possível afirmar que o empreendedorismo corporativo já 

foi e ainda é alvo de pesquisas de diversos autores. 

  

2.5 Contribuição do Referencial Teórico para a pesquisa de campo 

 

O Referencial Teórico deste projeto foi desenvolvido com foco na sua contribuição 

para a pesquisa de campo. Definições de empreendedorismo, empreendedor, a 

relação do tema com a inovação, a importância e necessidade do 

empreendedorismo corporativo nas organizações, dentre outros, serão essenciais 

para a identificação do empreendedorismo corporativo nas empresas pesquisadas. 

 

Por meio das teorias apresentadas será possível identificar a consciência que as 

organizações possuem em relação à valorização dos talentos humanos, a 

importância de criar um ambiente propício à criatividade, inovação e geração de 

novas ideias. 

 

No entanto, os passos propostos por Dornelas (2008) irão contribuir, decisivamente, 

para o estudo da prática empreendedora nas empresas. Por meio deles serão 

desenvolvidas perguntas abertas a fim de compreender e descrever os programas 

utilizados pelas empresas para a disseminação da cultura empreendedora e a 

prática do empreendedorismo corporativo. As características organizacionais e 

individuais de Hornsby et al (1993) também poderão contribuir para a análise. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo procurou responder, a partir dos passos apresentados por Dornelas 

(2008), como ocorre a prática do empreendedorismo nas organizações 

selecionadas. Para tanto, foram utilizadas as técnicas de pesquisa apresentadas 

abaixo. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, que de acordo com Collis & Hussey (2005, 

p. 24) “é a pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para 

identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema 

ou questão.” 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi de natureza qualitativa, realizada por meio de 

estudo de caso, pesquisa de campo, bibliográfica e documental. 

 

A pesquisa qualitativa, segundo Collis & Hussey (2005, p. 26), “é um método mais 

subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento 

de atividades sociais e humanas.” Vieira & Zouain (2004, p. 18) ampliam a definição 

de Collis & Hussey (2005) ao definirem que “a pesquisa qualitativa geralmente 

oferece descrições ricas e fundamentadas, além de explicações sobre processos em 

contextos locais identificáveis.”  

 

O estudo também pode ser definido como corte transversal, que é realizado quando 

há limites de tempo ou de recursos. Os dados são coletados apenas uma vez, em 

um período de tempo curto, antes de serem analisados e relatados. Portanto, 

estudos de corte transversal são um instantâneo de uma situação em andamento 

(COLLIS & HUSSEY, 2005, p.66). 

 

O método utilizado para responder o problema de pesquisa foi o estudo de caso.  
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Segundo Yin (2001), 

 
 
os estudos de caso representam estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001, p. 
19). 
 
 

Collis & Hussey (2005) corroboram com a descrição dos estudos de caso ao 

definirem que se trata de um exemplo de metodologia fenomenológica, 

caracterizada como a ciência dos fenômenos.  

 

A pesquisa de estudo de caso, segundo Yin (2001), pode incluir tanto estudos de 

caso único quanto de casos múltiplos. Nesta dissertação optou-se pelo estudo de 

casos múltiplos e de caráter descritivo, os quais, segundo Scapens (1990) apud 

Collis & Hussey (2005), tem como objetivo descrever a prática corrente. 

 

Para a definição da pesquisa de campo, bibliográfica e documental, foi utilizada a 

taxonomia apresentada por Vergara (2000).  

 

Para a autora, a pesquisa de campo é realizada no local onde ocorre ou ocorreu o 

fenômeno e pode incluir, entre outras técnicas, realização de entrevistas e 

observação. 

 

A pesquisa bibliográfica é sempre importante para embasar e definir os conceitos a 

serem tratados nesta pesquisa. Vergara (2000) classifica pesquisas bibliográficas 

como estudos realizados com base em material publicado em livros, revistas, jornais, 

artigos, isto é, material acessível ao público em geral. Para embasamento teórico foi 

pesquisado, especialmente, o empreendedorismo corporativo a fim de gerar 

conhecimentos suficientes para viabilizar a identificação de suas práticas nas 

empresas selecionadas. 

 

Quanto à pesquisa documental, Vergara (2000) a classifica como acesso a 

investigações realizadas em documentos conservados no interior de órgãos públicos 

e privados ou com pessoas. Para esta pesquisa, foi buscado o acesso a 
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documentos relacionados à política do empreendedorismo corporativo das 

organizações estudadas. 

 

3.2 Unidade de Análise e Observação 

 

De acordo com Collis & Hussey (2005), uma unidade de análise pode ser 

caracterizada com um grupo de indivíduos, entre outras opções, que inclui grupos de 

pessoas e organizações. Para atender ao problema desta pesquisa, a unidade de 

análise foi um grupo de organizações, sendo pesquisadas 03 (três) empresas do 

setor industrial, localizadas na cidade de Sete Lagoas. 

 

Os critérios para a seleção das empresas foram o reconhecimento, realizado pela 

pesquisadora, da prática do empreendedorismo corporativo realizada pelas 

organizações, maior facilidade de acesso e a disposição das empresas em participar 

deste estudo.  

 

A observação aconteceu a partir de entrevistas, realizadas com o(s) gerente(s), 

responsável/responsáveis pela área do desenvolvimento do empreendedorismo 

corporativo, nas empresas selecionadas. Estes compõem a unidade de observação 

deste projeto. 

 

3.3 Instrumento para coleta de dados 

 

O instrumento principal para a coleta de dados foi a realização de entrevista com 

duração média de 1 hora e 30 minutos. Segundo Collis & Hussey (2005, p. 160), 

“trata-se de um método de coleta de dados no qual perguntas são feitas a 

participantes selecionados para descobrir o que fazem, pensam ou sentem.” 

 

Foram utilizadas perguntas abertas, as quais, segundo os autores, “oferecem a 

vantagem de que os respondentes podem dar suas opiniões da maneira mais 

precisa possível usando suas próprias palavras, mas podem ser difíceis de analisar” 

(COLLIS & HUSSEY, 2005, p.171). 
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Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelos programas do 

empreendedorismo corporativo das empresas selecionadas. Também foram 

coletados dados em documentos restritos às empresas pesquisadas, como 

regulamentos e políticas internas, assim como coleta em materiais publicados pelas 

empresas e em sites próprios. Para melhor efetividade foi realizado um pré-teste, por 

meio do qual um gestor de negócios foi entrevistado para avaliação das perguntas 

direcionadas aos pesquisados, ou seja, aos representantes das 03 (três) empresas 

selecionadas. 

 

As perguntas do guia de entrevistas constam do APÊNDICE B deste projeto. 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

A análise e tratamento dos dados coletados na pesquisa foram realizados a partir do 

QUADRO 2. Nele são relacionados os temas estudados e desenvolvidos no 

Referencial Teórico deste projeto, os autores de referência, quais objetivos do 

projeto cada tema conseguirá atender, bem como as questões que compõem o guia 

de entrevistas. 

 

QUADRO 2 – Análise e tratamento dos dados 

 

TEMA 

 

AUTOR 

 

OBJETIVOS 

 

FONTE/QUESTÕES 

ENTREVISTA 

 

Conceitos de 
empreendedorismo 
e características do 
comportamento 
Empreendedor. 
 

Dolabela (2008); 
Dornelas (2005); 
Fialho et al (2006); 
Schumpeter (1949); 
Drucker (1987); 
Bernardi (2003); 
Salum (2007). 
 

 

 

A 

 

 

Análise da literatura 

 

 

Empreendedorismo 
corporativo. 
 

Pinchot (1985); 
Fialho (2006); 
Hornsby et al (2005); 
Vilas Boas (2009); 
Zahra (1991); 
Lenzi (2008); 
Dornelas (2008); 

 

 

A 

 

 

Análise da literatura 
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 Cornwall e 
Perlman(1990); 
Cunha (2005) 
Hisrich e Peters 
(1992) 

 
O processo e a 
prática do 
empreendedorismo 
corporativo. 
 

 
Dornelas (2008) 
Hornsby et al (1993) 
 

 

B; 

Geral 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12. 

 
Diferenças e 
similaridades entre 
os casos. 

 

Dornelas (2008) 
Hornsby et al (1993) 
 

 

C 

 

 

Análise da literatura 

e comparativo dos 

dados. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente, serão apresentadas as empresas selecionadas para esta pesquisa e 

seus programas de empreendedorismo corporativo. 

 

4.1 A empresa Cedro Têxtil 

 

Em 1872, na cidade de Taboleiro Grande, interior de Minas Gerais, os irmãos 

Bernardo, Caetano e Antônio Cândido Mascarenhas deram o primeiro grande passo 

na história da indústria brasileira. Num cenário predominantemente agrário, ainda 

com utilização do trabalho escravo no país, os irmãos Mascarenhas enxergaram a 

oportunidade em um setor desconhecido de todos na época. Visionários, em pleno 

século XIX, perceberam que investir na produção têxtil para consumo nacional era a 

grande oportunidade para o desenvolvimento da atividade industrial no país. 

 

Nascia assim, no dia 12 de agosto de 1872, a primeira companhia com capital 

aberto privado do país. Mais antiga que a invenção da lâmpada elétrica, a 

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira foi pioneira na industrialização 

do Brasil e tem o orgulho de ser uma das poucas empresas no mundo com mais de 

130 anos de existência ininterrupta. 

 

A Cedro é uma das principais empresas têxteis do país, com capital 100% brasileiro 

e possui uma capacidade instalada de 168 milhões de metros quadrados de tecidos 

por ano. Os principais produtos são os denims, brins e telas, que compõem o mix 

tanto na linha Moda quanto na linha Profissional e nos Tecidos Técnicos. Para 

assegurar a qualidade dos produtos, a excelência no atendimento e a expansão 

permanente do parque fabril, a empresa mantém uma política fundamentada em 

tradição, grande versatilidade e alta tecnologia. 
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FIG. 04: Matéria-prima: algodão                            FIG. 05: Produção 

               
Fonte: Site da empresa                                          Fonte: Site da empresa 

 

FIG. 06: Estoque                                                     FIG. 07: Estoque 

               
Fonte: Site da empresa                                          Fonte: Site da empresa 

 

Sediada em Belo Horizonte, a empresa gera cerca de três mil postos de trabalho, 

quatro fábricas localizadas nas cidades de Sete Lagoas, Caetanópolis e Pirapora. 

 

As duas Centrais de Distribuição, localizadas em Contagem e em Pirapora, MG, são 

totalmente informatizadas para garantir a excelência no atendimento ao cliente bem 

como a entrega dos produtos no menor prazo, em qualquer parte do país ou do 

exterior.  

 

Negócio: Vestir. 

 

Missão: Criar valor com tecidos e serviços de qualidade, contribuindo para o 

sucesso dos nossos clientes. 

 

Visão: Ser a melhor empresa têxtil do Brasil. 

 

 

http://www.cedro.ind.br/br/institucional/empresa.asp#3
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Valores: 

 

 CONSTRUÇÃO DO FUTURO - Desenvolver e perpetuar a Cedro inspirado no 

pioneirismo dos fundadores. 

 SUCESSO DO CLIENTE - Considerar sempre as necessidades do cliente no que 

fazemos.  

 GERAÇÃO DE VALOR - Garantir o crescimento sustentado e o retorno do capital 

investido. 

 VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS - Desenvolver e reconhecer as pessoas e o 

trabalho em equipe.  

 RESPONSABILIDADE SOCIAL - Atuar na melhoria das condições de vida da 

sociedade e na preservação do meio ambiente. 

 COMPROMETIMENTO - Empenhar-se com entusiasmo, persistência e 

responsabilidade.  

 INTEGRIDADE - Perenizar a tradição de seriedade e idoneidade.  

 TRANSPARÊNCIA - Ter atitudes e comunicar de forma franca, clara e ágil. 

 

4.1.1 O programa BIC 

 

A CEDRO TÊXTIL pratica o empreendedorismo corporativo por meio do programa 

BIC – Banco de Ideias Cedro. 

 

Com o objetivo de entender a sua prática, foi realizada uma entrevista com a 

Analista de Comunicação da empresa, apoiadora principal do programa e atuante na 

organização há cinco anos. 

 

Criado em junho de 2009, o programa tem como objetivo incentivar, reconhecer e 

premiar a capacidade de inovação e a pró-atividade dos colaboradores que 

contribuem para a melhoria contínua dos processos e produtos da empresa. 

 

Podem participar do programa todos os colaboradores da Cedro, de todas as 

unidades (Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas, Caetanópolis e Pirapora), exceto 

diretores, gerentes, representantes, estagiários e terceiros. 
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O BIC procura e incentiva ideias relacionadas ao bem-estar dos colaboradores e 

melhorias dos processos e qualidade, sendo que todas as ideias propostas são 

avaliadas por essas três dimensões. Ou seja, os colaboradores devem enviar 

propostas que promovam melhorias de processo e qualidade, reduzam custos e 

perdas, eliminem desperdícios, promovam otimização, simplificação de sistemas e 

processos, considerando: 

 

 

 

Ao ser questionada sobre a prioridade do programa para o alcance de melhores 

resultados, sendo este o primeiro passo apresentado por Dornelas (2008), a 

entrevistada enfatizou que a Diretoria incentiva, apóia e investe nas unidades e 

ideias, além de um representante da diretoria participar, efetivamente, do comitê 

responsável pela avaliação e aprovação das propostas. 

 

Fazem parte desse comitê: 

 

- Representante da Diretoria 

- Representante da área Comercial 

- Representante da área Industrial 

- Representante do Sistema de Gestão Integrada 

- Representante da Gestão de Recursos Humanos 
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- Representante da Gerência Administrativa 

Observação: Quando necessário, devem ser convocados para as reuniões 

representantes de outras áreas. 

 

É possível perceber a importância que é dada ao programa, ao identificar a estrutura 

proposta pela empresa para que este aconteça. São diretamente responsáveis a 

gerente de Recursos Humanos, a entrevistada que exerce o cargo de Analista de 

Comunicação, o Analista de Sistemas e o Comitê acima citado, além do 

acompanhamento do Diretor Presidente. 

 

O apoio possui as seguintes atribuições: 

 

- incentivar e conduzir ações para que se atinjam das metas; 

- monitorar os resultados alcançados; 

- verificar o cumprimento do procedimento padrão estabelecido para o programa; 

- planejar e propor melhorias e adaptações; 

- organizar e mediar as reuniões do Comitê; 

- gerenciar as entregas das premiações e o feedback em cada etapa; 

- analisar e dar solução às anomalias, elaborando plano de ação. 

 

Existe um regulamento que apresenta, com total transparência, as condições pré-

estabelecidas para participação no programa e o processo deste, como: 

 

- Formulário BIC: As ideias podem ser enviadas a qualquer momento e devem ser 

registradas no formulário próprio do BIC, disponível nas portarias das Unidades e 

Cedronet - intranet. Após o preenchimento, o colaborador deve entregar o formulário 

ao gerente da sua unidade ou área e receber um cupom de recebimento assinado, 

datado e com o horário. 

 

- As ideias são cadastradas via GRH (Gestão de Recursos Humanos) e 

comunicação interna, seguindo a ordem de data e horário de entrega. 

 

- Somente são consideradas ideias que tenham conteúdos diferentes, sendo 

descartadas aquelas cujo teor for idêntico ao das anteriores. 
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- As ideias são avaliadas pelo comitê e o feedback é dado via carta. Existe a opção 

de o funcionário acompanhar o status da ideia por meio da Cedronet (intranet). 

 

- As ideias cadastradas passam por uma avaliação on line e podem ser aprovadas 

ou não para o encaminhamento à gerência relacionada, que irá verificar a viabilidade 

de implantação. 

 

- Caso a ideia receba de 3 a 6 votos de aprovada, vai para avaliação do Comitê, que 

é realizada em reunião mensal na segunda sexta-feira do mês. 

 

- As ideias são avaliadas de acordo com os seguintes critérios: viabilidade de 

implantação, melhoria de qualidade, redução de custos, eliminação de desperdícios, 

otimização e simplificação de sistemas e processos. 

 

A Gerência de Recursos Humanos participa efetivamente do programa, 

desenvolvendo campanha de lançamento e sensibilização, orientando e 

incentivando os gerentes das unidades que serão responsáveis por apresentar o 

BIC para as lideranças das unidades, apresentando o programa aos colaboradores 

nos treinamentos introdutórios, cadastrando e alimentando o sistema com as ideias 

e status destas, respondendo aos participantes e promovendo momentos de 

reconhecimento e entrega das premiações. 

 

O regulamento bem estabelecido, apresentado e de fácil acesso aos colaboradores, 

atende o segundo passo apresentado por Dornelas (2008), quando o autor destaca 

a importância de se disseminar a cultura empreendedora, demonstrar que todos 

podem ter um espírito e comportamento empreendedor e que serão valorizados por 

isso. Esses procedimentos atendem, igualmente, o que é proposto por Horsnby et al 

(1993), pois os autores destacam que características individuais, associadas a 

características organizacionais, são responsáveis pelo evento inicial do 

empreendedorismo corporativo. 

 

Quando questionada sobre o plano de recompensas e benefícios oferecidos aos 

colaboradores, referente ao quarto passo apresentado por Dornelas (2008) e as 

características organizacionais definidas por Horsnby et al (1993), a entrevistada 
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explicou que para as ideias inscritas e aprovadas pelo comitê o participante ganha 

um cupom para concorrer ao sorteio periódico de brindes, que é realizado 

mensalmente com a quantidade mínima de 50 ideias. Para as ideias aprovadas, 

cujos resultados possam ser comprovados no prazo máximo de três meses, é 

entregue um prêmio de até R$1.000,00 (hum mil reais). O valor máximo da 

premiação é revisado anualmente pela Diretoria. 

 

As ideias implementadas passam por uma avaliação, quando são medidos os níveis 

de contribuição para a companhia dentre os três itens já apresentados (bem-estar 

dos colaboradores, melhorias dos processos e da qualidade). As notas somadas da 

avaliação conjunta dos itens pode variar entre 0 e 100 pontos, conforme TABELA 01 

demonstrada abaixo. De acordo com a pontuação da ideia, será medido o 

percentual do valor a ser pago, ou seja, 0 pontos = R$0,00 e 100 pontos = 

R$1.000,00. Exemplo: se a ideia ganhou 30 pontos, o percentual dela será 30% e 

ela ganhará R$300,00. 

 

    TABELA 01: Critérios de avaliação das ideias implantadas 

BANCO DE IDÉIAS CEDRO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Itens de avaliação/Nível de Contribuição Nulo Baixo Médio Alto 

Melhoria de Processos 
(eficiência/produtividade/custo) 

0 10 20 40 

Melhoria de Produtos/Serviços 
(qualidade/agilidade/inovação) 

0 10 20 30 

Bem-estar dos colaboradores (meio 
ambiente/saúde/segurança) 

0 10 20 30 

    Fonte: Regulamento do Programa, adaptado pela autora. 

 

A premiação é realizada a cada trimestre, em datas e locais previamente definidos e 

o prêmio é entregue em dinheiro até 30 dias após a comprovação dos resultados. 

Ou seja, pode ocorrer em todo ano, pois depende do volume de ideias implantadas e 

conta com a participação dos líderes e gerentes imediatos, colegas e representantes 

da Diretoria. Esse reconhecimento e participação de demais membros da empresa 

condizem com o quinto passo de Dornelas (2008), pois o autor enfatiza a 
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importância da recompensa não ser apenas financeira e ainda aproveitar esses 

momentos para despertar nos demais membros vontade de empreender. 

 

Quanto à participação dos proponentes nas reuniões, estes participam apenas 

quando convocados pelo comitê para prestar esclarecimentos e detalhamentos da 

ideia. 

 

Quando questionada sobre a liberdade do proponente escolher a equipe de 

implantação e ter tempo integral para se dedicar a ela, a entrevistada esclarece que 

o proponente tem essa liberdade, uma vez que ele que possui total conhecimento da 

ideia. Ainda enfatiza que não há fundo de investimento para os projetos e que na 

análise de viabilidade é feito o estudo financeiro, mas que é feita uma previsão do 

valor a ser destinado às premiações. 

 

Por último, foi realizada uma pergunta sobre a aceitação e gerenciamento de 

possíveis erros gerados na implantação das propostas, condição destacada no 

quinto passo de Dornelas (2008). A entrevistada enfatizou que estes podem sim 

ocorrer, mas o proponente não sofre nenhuma penalização em função do problema, 

uma vez que a responsabilidade da aprovação é compartilhada. No entanto, o 

máximo que ocorre é a ideia ser retirada do programa. 

 

4.1.2 Exemplos de ideias implantadas por meio do programa BIC 

 

Ideia 1: Cuidando do patrimônio e eliminando riscos de acidentes 

 

Tema: Bem-estar dos colaboradores; Melhoria da qualidade e Melhoria de 

processos. 

 

Cargo do autor: Aprendiz de eletricista 

 

Situação: A base lateral de apoio da plataforma dos teares está causando grande 

desgaste no piso e furos (buracos) que chegam a ter 20 mm de profundidade, 

causando empeno e quebra da parte de alumínio da base e colocando os 

colaboradores em risco constante. 
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Solução: Modificar a base de apoio no piso, soldando uma cantoneira na parte 

interna da base com um reforço de barra chata, eliminando vibração na parte de 

alumínio no momento de retirada de tecido e intervenção do tecelão. Todo o serviço 

pode ser feito sem a parada do tear. A modificação aumentará de 8,5 mm de base 

para 40 mm em três pontos da plataforma, aumentando a vida útil do acessório e a 

segurança de todos.  

 

Ideia 2: Coletampas 

 

Tema: Melhoria da Qualidade 

 

Cargo do Autor: Torneiro Mecânico I 

 

Situação: Os coletores de lixo nas dependências da empresa se encontram, em sua 

maioria, sem tampas apropriadas trazendo transtornos durante a chuva, molhando 

os resíduos, juntando água (ocasionando foco da dengue) e dificultando o processo 

de coleta seletiva, pois os mesmos precisam estar protegidos da chuva. 

 

Solução: Chegando esse problema ao meu conhecimento, vi que essas tampas 

poderiam ser confeccionadas pela oficina mecânica da VM. Então, aproveitando as 

próprias tampas que praticamente são inúteis, pois até então só traziam problemas, 

poderíamos fazer delas o chapéu chinês protegendo os coletores seletivos de toda a 

ação da natureza (chuva, sol, sereno). Fiz orçamento com terceiros para confecção 

de tampas prontas (pintadas), ficaram em R$ 4.216,00. Além da economia, os 

coletores ganharão uma estética melhor e evitará alguns danos ao bem-estar dos 

colaboradores. 

 

Ideia 3: Cadastramento de crachá provisório pela portaria 

 

Cargo do autor: Recepcionista 

 

Situação: Registro manual, na portaria, em folha avulsa da entrega e devolução do 

crachá provisório. 
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Solução: Registrar a entrega e a devolução do crachá provisório no sistema de 

ponto na portaria, a fim de diminuir o retrabalho pela GSAD (Gerência de Serviços 

Administrativos) e reduzir o consumo de papel pela Cia, uma vez que já temos o 

sistema necessário para esse trabalho. 

 

4.1.3 Resultados alcançados 

 

Até a data da pesquisa o BIC apresentou os seguintes resultados: 

 

- 288 Ideias geradas 

- 22 Ideias aprovadas para implantação 

- 23 Ideias aguardando avaliação do Comitê 

- 34 Ideias premiadas 

- 38 Ideias encaminhadas para implantação 

- 61 Ideias em implantação 

- 110 Ideias não aprovadas 

 

4.2 O Grupo Fiat e a Iveco Latin América 

 

Neste tópico é apresentado o Grupo Fiat, seu mercado de atuação, principais 

atividades e a empresa Iveco Latin América, empresa pertencente ao grupo e 

unidade de análise desta pesquisa. 

 

4.2.1 Grupo Fiat 

 

Na intenção de conhecer e apresentar o grupo/empresa estudada foi realizada uma 

pesquisa no site oficial da empresa. 

 

O Grupo Fiat é o maior grupo industrial da Itália e um dos maiores do mundo, com 

operações industriais em mais de 60 países espalhados pelos cinco continentes do 

planeta. 
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Maior mercado para o Grupo Fiat depois da Itália, o Brasil ocupa hoje um lugar de 

destaque na estratégia global da empresa e é um dos principais grupos industriais 

do país, com atuação diversificada nos segmentos metal-mecânico e de serviços. 

 

As empresas Fiat no país são parâmetro de eficiência e qualidade no mundo 

empresarial brasileiro. São 16 empresas ocupando posição de liderança em quase 

todos os setores em que atuam e disputando a liderança nos demais. 

 

As principais atividades do grupo no Brasil concentram-se na produção e venda de 

automóveis e caminhões (Fiat Automóveis e Iveco); desenvolvimento e produção de 

motores e transmissões  (FPT - Powertrain Technologies);  produção de peças 

fundidas em ferro para a indústria automobilística nacional (Teksid do Brasil); 

fabricação de máquinas agrícolas e de construção (CNH); produção e 

comercialização de componentes automotivos (Magneti Marelli); fornecimento de 

equipamentos de automação industrial (Comau); consultoria e formação de pessoal 

(Isvor); consultoria e administração empresarial (Fiat Services). 

 

O Grupo Fiat também atua no setor financeiro, por meio do Banco Iveco Capital, da 

Fiat Finanças, Banco Fidis, CNH Capital e Fides Corretagens de Seguros. Sua 

presença se projeta na educação e cultura, por meio da Fundação Torino e da Casa 

Fiat de Cultura. 

 

Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, 

produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e 

responsabilidade social. Esses atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma 

das empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder 

de vendas no setor. 

 

Instalada em Betim (MG), desde 1976, a Fiat Automóveis opera atualmente em três 

turnos com capacidade produtiva para até 800.000 veículos por ano, resultado de 

investimentos da ordem de R$ 5 bilhões feitos até 2010, o que a tornam uma das 

maiores fábricas de automóveis do mundo. 
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FIG. 08: Complexo Industrial FIAT – Betim/MG 

 

Fonte: Site da empresa 

 

A Fiat Automóveis investe também em pesquisa e desenvolvimento de produtos, 

novas tecnologias, qualidade e capacitação da engenharia para executar projetos 

cada vez mais ousados e inovadores. Tudo em sintonia com os desejos e as 

aspirações dos clientes. 

 

FIG. 09: Processo Produtivo Fábrica FIAT – Betim/MG 

 

Fonte: Site da empresa 
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FIG. 10: Processo Produtivo Fábrica FIAT – Betim/MG 

 

Fonte: Site da empresa 

 

4.2.2 A empresa Iveco 

 

A Iveco, empresa pertencente ao Grupo Fiat, atua no Brasil desde 1997 e se dedica 

à produção e comercialização de caminhões e ônibus com uma moderna fábrica em 

Sete Lagoas (MG). Sua sede administrativa fica em Nova Lima (MG) e a empresa 

possui escritórios comerciais em São Paulo, Curitiba e Brasília. 

 

Inaugurada em 2000, a fábrica de caminhões da Iveco em Sete Lagoas é a mais 

moderna do país. Exemplo mundial de eficiência, pelo seu alto nível de flexibilidade 

produtiva, demandou investimentos de R$ 570 milhões. A unidade responde pela 

fabricação de caminhões Iveco leves, semi-pesados, pesados e micro-ônibus, além 

de comerciais leves da marca Fiat, sendo a sua capacidade produtiva de 70 mil 

veículos por ano. A Iveco também atua na produção de veículos militares, tendo 

como principal produto, fabricado em Sete Lagoas, o GUARANI. A fábrica situa-se 

numa área de 2,35 milhões de metros quadrados, dos quais ocupa, atualmente, 600 

mil metros quadrados. 
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FIG. 11: Mix de Produtos da empresa Iveco 
Fonte: site da empresa 

 

A Iveco é considerada a montadora de caminhões que mais cresce no país. Desde 

2006, quando deu início a um plano de investimentos de R$ 570 milhões, a empresa 

lançou seis novas famílias de produtos e multiplicou suas vendas por cinco, 

atingindo, em 2010, a soma de 16.000 caminhões vendidos no país. 

 

O plano de investimentos já foi responsável pela inauguração, em 2008, do Centro 

de Desenvolvimento de Produto em Sete Lagoas, o primeiro da Iveco fora da 

Europa. Lá trabalham cerca de 300 engenheiros e técnicos com a responsabilidade 

de desenvolver os futuros produtos da Iveco para o mercado brasileiro e latino 

americano e é onde a Iveco desenvolve e cria caminhões pensando nas 

necessidades e diferenciais de seus clientes.  
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FIG. 12: Complexo Industrial Iveco – Sete Lagoas/MG 

 

Fonte: Site da empresa 

 

Em 2009 a empresa inaugurou uma nova unidade produtiva de caminhões pesados 

no complexo industrial de Sete Lagoas, ampliando a capacidade da fábrica para 70 

mil unidades. 

 

Em 2010, abriu as portas do Centro de Operações de Peças Iveco (COPI), em 

Sorocaba (SP), com 10 mil m² de área construída e 100 mil m³ de área de 

armazenamento, na qual um moderno software de gestão garante a peça certa, no 

lugar certo, quando o cliente precisar. 

 

Desde 2006 a Iveco também duplicou o tamanho de sua rede de concessionárias, 

atingindo hoje quase 100 locais de venda de caminhões, atendimento e serviço aos 

clientes da marca no país. 

 

Considerada uma das maiores fabricantes de caminhões do mundo, a Iveco é uma 

empresa full liner, com uma gama completa de veículos comerciais em todos os 

segmentos do mercado. 

 

Inovação e visão estratégica fazem parte do DNA da empresa, por isso investe 

continuamente em tecnologia e no desenvolvimento de produtos, em modernas 

metodologias produtivas e no treinamento e formação de seus recursos humanos. 

 

Como resultado de seu esforço, a Iveco oferece produtos e serviços excelentes, que 

oferecem o máximo em performance e qualidade e que asseguram rentabilidade e 

Centro de Desenvolvimento de 
Produto em Sete Lagoas/MG 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=-LCqnTTr_oCZRM:&imgrefurl=http://iveco10anos.com.br/galerias/galeria-2008.html&docid=bcDiZuYEnOr0SM&imgurl=http://iveco10anos.com.br/galerias/imgs/fotos-galeria/2008/Centro%20de%20Desenvolvimento%20de%20Produto%20(1).JPG&w=800&h=533&ei=V4V7T7eBD8e5twfqzZTACA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=274&dur=640&hovh=183&hovw=275&tx=126&ty=111&sig=113625794656592497137&page=1&tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:0
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tranquilidade aos motoristas. A empresa coloca-se, dessa forma, como a melhor 

solução para seus clientes porque, para a Iveco, o cliente está sempre à frente. 

 

A Iveco possui 23 fábricas em 19 países da Europa, Ásia, África, América do Sul e 

Oceania e seis centros de desenvolvimento de produto no mundo, além de manter 

importantes operações industriais e comerciais na China com parceiros locais. 

 

A empresa está presente comercialmente em mais de 160 países, com 25 mil 

colaboradores diretos e cinco mil pontos de venda e atendimento no mundo. 

 

4.2.3 Preservação do meio ambiente e fortalecimento da cidadania  

 

A fábrica possui uma “ilha ecológica” onde todos os resíduos industriais e a água 

utilizada no processo produtivo são tratados antes de serem corretamente 

destinados à reciclagem, reutilização ou disposição final. 

 

O Próximo Passo é o programa de sustentabilidade da Iveco, implantado em 2007, 

com o objetivo de promover ações de curto e longo prazo em benefício da 

comunidade, clientes, colaboradores e parceiros. Mais do que preservar o meio 

ambiente, o Próximo Passo da Iveco busca a conscientização e o fortalecimento da 

cidadania e sustentabilidade. 

 

Baseado em três grandes pilares: econômico, social e ambiental, o Próximo Passo 

patrocina ações em comunidades próximas à fábrica em Sete Lagoas. Conheça os 

pilares do programa Próximo Passo: 

 

Pilar econômico: Otimizar os recursos é o ponto de partida da sustentabilidade da 

Iveco. A partir daí, ela gera benefícios econômicos para a empresa e para a 

comunidade. 

 

Pilar social: A Iveco atua nas comunidades da sua área de influência com 

programas de desenvolvimento social. 
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Pilar ambiental: A Iveco não só desenvolve tecnologia para diminuir a emissão de 

poluentes, como também é pioneira no desenvolvimento. 

 

Missão, Visão e Valores  

 

Missão 

Crescer de maneira sustentável, orientada para o cliente. 

 

Visão 

Ser a melhor do mercado em produtos e serviços inovadores e eficientes, criando 

um ótimo relacionamento com os clientes e a prática da sustentabilidade. 

 

Valores 

 

- Sustentabilidade. Respeitamos os princípios econômicos, ambientais e sociais. 

- Confiabilidade. Entregamos o que prometemos em termos de produtos, serviços e 

atendimento. 

- Compromisso com a inovação e a melhoria contínua de produtos e serviços. 

- Espírito de equipe. Funcionários, fornecedores, dealers e clientes: Um time 

focado em resultados. 

- Performance. Produtos e serviços que agregam valor aos negócios de nossos 

clientes. 

 

4.2.4 O programa BIS 

 

O Programa BIS-Boas Ideias e Soluções- é um programa interno, implantado em 

2002 pela Iveco Latin América e que retrata a prática do empreendedorismo 

corporativo.  

 

Na busca de informações e conhecimento do programa foi realizada uma entrevista 

com o Supervisor de Gestão de Custos do Produto, que atua na empresa estudada 

há 14 anos, sendo quatro à frente do programa BIS. 
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Várias perguntas foram direcionadas ao entrevistado com foco na identificação dos 

passos propostos por Dornelas (2008), para a prática do empreendedorismo 

corporativo na Iveco Latin América e as respostas serão apresentadas abaixo. 

 

O BIS é um programa de sugestões e prêmios que visa à valorização na construção 

de valores competitivos que farão com que os produtos da Iveco diferenciem-se no 

mercado. O foco do programa é a redução de custos diretos e as boas ideias são 

estimuladas pela empresa e não determinadas em forma de metas. 

 

Existe um setor, denominado Time de Redução de Custos, que é o responsável pela 

análise das propostas apresentadas pelos funcionários. O setor é constituído por 

representantes de diversos setores da empresa (Funilaria, Pintura, Montagem, 

Logística, Compras, Finanças, Qualidade, Análise do Trabalho e Engenharia do 

Produto). Segundo o entrevistado essa participação é fundamental, pois, assim, as 

oportunidades apresentadas pelos funcionários podem ser avaliadas sob vários 

pontos de vista. 

 

Foi possível perceber que a prática do empreendedorismo corporativo é priorizada 

para o alcance de melhores resultados na empresa, primeiro passo apresentado por 

Dornelas (2008), pois existe um setor estruturado para análise das ideias propostas. 

Ocorrem apoio e participação daqueles que ocupam os cargos mais altos da 

empresa. Reuniões mensais são realizadas entre o setor responsável e as gerências 

e reuniões trimestrais, com as diretorias/presidência. Nestas são apresentados os 

resultados dos projetos já implantados, as novas oportunidades aprovadas pelos 

avaliadores, a economia unitária e de escala. Segundo o entrevistado, são 

apresentadas as propostas “TOP”, ou seja, as que apresentam viabilidade técnica e 

financeira. Esse procedimento atende à teoria de Horsnby et al (1993), pois os 

autores despertam atenção para as características organizacionais considerando o 

suporte gerencial como primeiro quesito. 

 

Quando questionado sobre a participação do Departamento de Recursos Humanos 

no programa, terceiro passo priorizado no modelo de Dornelas (2008), o 

entrevistado explica que o RH participa ativamente do projeto apresentando o 

programa BIS para todos os funcionários que ingressam na empresa, por meio do 
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TBI – Treinamento Básico Introdutório. Nesse treinamento são apresentadas as 

regras e funcionamento da empresa e a importância do programa BIS. Esse 

procedimento contribui para despertar características individuais nos colaboradores, 

conforme apresentado por Horsnby et al (1993). O RH participa, também, avaliando 

se o proponente da ideia está com contrato vigente junto à organização, se não 

possui advertências, a própria credibilidade da proposta, ou seja, se o funcionário 

não está recebendo incentivo de terceiros, como fornecedores, entre outros, como o 

projeto será tratado com a liderança imediata e como serão feitos os pagamentos 

dos prêmios. 

 

De acordo com o entrevistado, o RH não participa da parte operacional do projeto, 

ou seja, análise da viabilidade e implantação, mas exerce um papel importantíssimo 

na implantação da cultura de que todos podem participar e no reconhecimento dos 

projetos implantados. Esse formato de participação atende ao terceiro passo 

proposto por Dornelas (2008), no qual o autor destaca a importância do 

envolvimento do Departamento de Recursos Humanos no programa. 

 

Como já mencionado, os colaboradores da empresa são instruídos e estimulados 

por meio do TBI (Treinamento Básico Introdutório), das lideranças diretas e de 

informativos contendo os passos importantes para a participação no programa, 

sendo: 

 

PRIMEIRO PASSO - A empresa destaca que os colaboradores devem conceber 

ideias que, além de melhorar o processo produtivo e o produto, também devem 

custar menos; reduzir gastos; eliminar desperdícios e trazer eficiência por meio da 

melhor utilização de recursos. 

 

SEGUNDO PASSO - Após a concepção da ideia, o colaborador deve procurar o seu 

líder imediato ou o Posto BIS Redução de Custos e preencher de maneira clara 

todos os campos do formulário, não deixando dúvidas sobre a ideia proposta. 

 

TERCEIRO PASSO - Após o preenchimento correto do formulário, é preciso 

entregá-lo ao líder imediato ou no Posto BIS, localizado no galpão da montagem, na 

sala dos benefícios. 
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Vale destacar que o formulário do programa é disponibilizado, também, via intranet.  

 

Importante ressaltar que é feito um trabalho com os líderes para que estes atuem 

incentivando e reconhecendo a participação dos seus colaboradores diretos. Como 

os formulários são apresentados primeiramente a eles, os líderes devem pré-aprovar 

as ideias e quando isso não ocorre, o formulário deve ser repassado ao setor 

responsável juntamente com a justificativa da não-viabilidade. 

 

O Time de Redução de Custos busca realizar controles para ter conhecimento de 

todas as ideias que são propostas pelos colaboradores e para minimizar 

comportamentos negativos dos líderes, como não avaliar as propostas apresentadas 

pelos seus colaboradores. O setor responsável pelo BIS gera, a cada 02 (dois) 

meses, um “extrato de ideias”, ou seja, a posição e fases das ideias propostas pelos 

funcionários proponentes. Com esse extrato o colaborador poderá tomar alguma 

atitude, junto ao grupo responsável, caso a sua ideia não tenha sido encaminhada. É 

disponibilizado, ainda, um Relatório de Desempenho a todos os gerentes para que 

estes possam ter ciência da participação dos setores no programa. 

 

Quando questionado sobre o plano de recompensas e benefícios para os 

proponentes das Boas Ideias e Soluções, conforme importância destacada no quarto 

passo apresentado por Dornelas (2008) e nas características organizacionais 

determinadas por Horsnby et al (1993), o entrevistado explicou que, como o foco do 

programa é a redução de custos, as recompensas são vinculadas aos valores das 

reduções anuais, sendo: 

 

- Redução menor que R$20.000,00: Relógio de pulso 

- Redução entre R$20.000,00 e R$25.000,00: Aparelho de DVD 

- Redução entre R$25.000,00 e R$60.000,00: TV 29” 

- Para reduções acima de R$60.000,00 os proponentes das ideias podem entrar no  

  Top 10 e receber prêmios em dinheiro e, o grande campeão, um carro zero km. 

 

Os resultados das reduções são apurados pelo setor de controladoria da empresa. 

Quanto maior a redução anual proposta pela ideia, maior a recompensa, conforme 

acima demonstrado. 
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Dornelas (2008) destaca, ainda, no quarto passo, a importância da liberdade do 

proponente do projeto escolher a equipe participante para implantação deste, assim 

como ter tempo integral para implementá-lo, mas o entrevistado destaca que na  

maioria das vezes os proponentes não participam da implantação e sim o Time de 

Redução de Custos, uma vez que as ideias podem ser geradas por qualquer pessoa 

e de qualquer setor, não sendo possível a participação efetiva na implantação 

quando os proponentes não fazem parte dos setores de engenharia e produção, por 

exemplo. É possível considerar esses procedimentos como limites organizacionais, 

quesito apresentado por Hornsby et al (1993). 

 

Quando questionado sobre o cálculo do financiamento dos projetos, condição 

exposta por Dornelas (2008), o entrevistado explica que anualmente é feita uma 

previsão do valor a ser investido e a verba é destinada mensalmente ao setor.  

 

Quanto ao tempo para avaliação dos resultados, quinto passo de Dornelas (2008), 

ele esclarece que estes começam a ser avaliados quando entram na linha de 

produção e que o setor trabalha com uma planilha congelada, ou seja, são avaliadas 

as economias unitárias e o resultado anual previsto para aprovação da ideia. 

 

O tempo médio para implementação das ideias é de um ano de meio. Esse tempo 

de avaliação deve ser suficiente para garantir a viabilidade da oportunidade, e 

quanto maior a importância da proposta e seu impacto na produção, maior será o 

tempo para aprovação, uma vez que são necessários testes, protótipos, amostras, 

entre outros, para garantir a segurança do projeto. Esse procedimento é condizente 

com o quinto passo proposto por Dornelas (2008). 

 

Quanto à aceitação do erro, fator enfatizado pelo autor também no quinto passo, o 

entrevistado explica que, apesar das ideias serem avaliadas a partir do ponto de 

vista de diversas áreas, aprovadas pelo setor responsável e ainda pela presidência 

da empresa, erros podem sim ocorrer e quando acontecem são bem gerenciados e 

é feita uma revisão, alteração no projeto. Ele ainda enfatizou que o erro é o 

combustível para o funcionamento do programa e que o colaborador responsável 

pela ideia não é responsável pelas falhas que podem ocorrer. 
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Por último as premiações, já apresentadas, acontecem anualmente na festa do 

trabalhador (1º de maio), com a participação de todos os funcionários e seus 

familiares. Esse procedimento também condiz com o quinto passo apresentado por 

Dornelas (2008), pois o reconhecimento passa a ser não só financeiro e serve de 

estímulo para os demais membros da empresa.  

 

4.3 A empresa Itambé 

 

Por meio de consulta ao site oficial da empresa foi possível conhecer a sua história e 

trajetória de sucesso, conforme abaixo apresentadas: 

 

Quando o Brasil começava a se urbanizar, um grupo de sonhadores aceitou a oferta 

do governo da época e assumiu o compromisso de assegurar o abastecimento de 

leite em toda Belo Horizonte. 

 

Na época a jovem capital tinha apenas 51 anos mas já possuía mais de 350 mil 

habitantes e não parava de crescer com os migrantes chegando. E, desde 1949, 

quando o primeiro carregamento de garrafas de leite foi entregue, a Itambé vem 

quebrando paradigmas. Durante toda a sua trajetória, sempre caminhou em sintonia 

com os princípios cooperativistas, oferecendo qualidade e confiança aos 

consumidores.  

 

Os tempos mudam e os desafios mudam também. Passados mais de 60 anos, a 

Itambé se tornou a maior cooperativa de lácteos do país e conta com 31 

cooperativas nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, que congregam 

cerca de 8500 famílias produtoras de leite. Todos os dias, esses cooperados enviam 

para as cinco fábricas da empresa cerca de 3,1 milhões de litros de leite, que são 

transformados em aproximadamente 152 produtos diferentes, agrupados em 13 

linhas de produtos lácteos.  

 

Faturando em média 2 bilhões de reais, a Itambé pode contar com 

aproximadamente 3300 colaboradores, que ficam espalhados pelas fábricas de Sete 

Lagoas, Guanhães, Pará de Minas, Uberlândia e Goiânia e em oito centros de 

distribuição localizados em Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, 
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São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia. Há ainda operadores logísticos nos 

estados de Alagoas, Piauí, Maranhão, Pará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 

 

A Itambé começa sua história de exportação ainda na década de 1970, quando a 

empresa buscava uma opção para escoar o grande estoque de alguns produtos, 

como a manteiga e o leite em pó.  

 

No começo as exportações eram realizadas para África e os produtos enviados em 

embalagens industriais. Entretanto, nos anos 1990 a história muda e a Itambé 

começa a exportar de forma ampla. Essa caminhada rumo ao ápice da exportação 

se dá quando a Itambé exportou para a Argélia aproximadamente 4 mil toneladas de 

leite em pó. Depois desse feito a Itambé, em 2002, alça novos caminhos ao observar 

as boas chances no mercado internacional e busca um parceiro para caminharem 

juntos. 

  

Assim, nesse ano, nasce a parceria com a Sertrading e com ela, a criação de uma 

Trading, que ficaria responsável por fomentar as exportações dos produtos lácteos 

brasileiros. 

 

Como resultado, a exportação passa de 13 países, para um total de 63. 

Isso faz com que a Itambé seja a maior empresa exportadora de lácteos do Brasil.  

 

4.3.1 Linha do Tempo 

 

1944 a 1949: Nasce a Usina Central de Leite, que é ligada à Secretaria da 

Agricultura do Estado de Minas. Representantes de seis cooperativas associadas e 

alguns produtores individuais formaram a Cooperativa Central dos Produtores Rurais 

de Leite Ltda. - CCPL. A empresa foi entregue pelo governo aos produtores em 

regime de arrendamento. 

 

1950 a 1959: O leite e a produção de iogurte começam a ser entregues em garrafas 

de vidro. O nome CCPL é mudado para CCPR Cooperativa Central dos Produtores 

Rurais. Inaugurada nova fábrica em Sete Lagoas, destinada para produção de leite 
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em pó, manteiga, queijos e doce de leite. O queijo prato também começa a ser 

fabricado. 

 

1960 a 1969: Começa a construção da Usina de Belo Horizonte. 

Aquisição da Usina da Vaquinha - leite tipo C - em Contagem. 

O crescimento da empresa é tão grande que filiais de venda de produtos acabados 

são abertas no DF, RJ e SP. É lançado o leite em pó integral, em embalagem 

plástica de 250g. 

 

1970 a 1979: É lançado o iogurte com sabor de frutas e uma nova marca CCPR. 

A fábrica de manteiga na Usina de Belo Horizonte é concluída. 

É adquirida uma fábrica em Brasília. Com o grande volume de vendas, a manteiga é 

enviada também para a Itália.  

 

Já com 25 anos a CCPR/Itambé inaugura mais uma fábrica em Belo Horizonte. 

Guanhães também ganha uma fábrica. É lançado o Flan Itambé, o iogurte com 

pedaços de frutas, o leite pasteurizado tipo B em saquinho e o creme de leite 

acidificado. 

 

1980 a 1989: É adquirida uma unidade em Conselheiro Lafaiete/MG, para produção  

de leite pasteurizado e de manteiga. Em Goiânia, entra em operação uma nova 

fábrica voltada para a produção de leite em pó e manteiga. A produção de queijo e 

requeijão passou a ser feita pela fábrica de Piracanjuba, no interior de Goiás. As 

fábricas de latas são modernizadas e ampliadas. O iogurte Frutambé com geleia e o 

Iogurte natural com cenoura, laranja e mel são lançados. 

 

1990 a 1999: A fábrica de iogurte de Belo Horizonte é ampliada. 

Em Sete Lagoas, também ocorre a ampliação.  É lançado no mercado o Doce de 

Leite com sabores, o Itambaby, Vitambé e o leite em pó integral em saco 

aluminizado. Inaugurada a fábrica de Pará de Minas. 

 

2000 a 2010: A ampliação das fábricas de Sete Lagoas e Pará de Minas foram 

concluídas para produção de creme de leite lata e UHT. Foi acertada ainda a 

participação da CCPR/Itambé na SERLAC, empresa de trading para negócios de 
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exportações. É feito o lançamento do Petit Cereais, Linha de Iogurtes Fit Zero e 

Linha de Leite UHT Premium. Lançamento da linha Fit Ligt. 

 

A Itambé assume o parque aquático do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, que 

passa a se chamar Parque Aquático Itambé. 

 

4.3.2 Os produtos 

 

Fazem parte da linha de produtos da Itambé: Achocolatado em pó, Coalhada, 

Bebida Láctea Fermentada, Creme de Leite, Composto Lácteo, Doce de Leite, 

Iogurtes, Leite Condensado, Leite em Pó, Leite Fermentado, Leite Pasteurizado, 

Leite UHT, Leites Premium, Manteiga, Petit Suisse e Requeijão. As embalagens de 

alguns produtos são apresentadas na FIG. 13.  

 

FIG. 13: Mix de Produtos da Itambé 

                               

                     

http://www.itambe.com.br/Pagina/118/nossos-produtos---achocolatado-em-pe-243-.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/99/nossos-produtos---frutambe-233--morango-com-calda-de-morango.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/102/nossos-produtos---goody-fruti-bandeja.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/103/nossos-produtos---goody-fruti-saquinho-morango.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/522/nossos-produtos---creme-de-leite-tradicional-.aspx
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Fonte: Site da empresa 

 

 

 

 

 

http://www.itambe.com.br/Pagina/518/composto-le-225-cteo-itambe-233--precioso-400g.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/40/nossos-produtos---doce-de-leite-itambe-233--tradicional-800g.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/83/nossos-produtos---vitambe-233--morango.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/524/nossos-produtos---leite-condensado-itambe-233--caixinha-395g.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/2001/-leite-em-pe-243--integral-sache-234--1kg.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/2010/leite-em-pe-243--integral-lata-400g-.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/55/nossos-produtos---itambito.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/66/nossos-produtos---leite-pasteurizado-itambe-233--vitaminado.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/59/nossos-produtos---leite-uht-itambe-233--integral.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/50/nossos-produtos---leite-premium-ferro.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/65/nossos-produtos---manteiga-itambe-233--com-sal-500g.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/65/nossos-produtos---manteiga-itambe-233--com-sal-500g.aspx
http://www.itambe.com.br/Pagina/71/nossos-produtos---requeije-227-o-itambe-233--tradicional.aspx
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4.3.3 O programa Inove 

 

O programa Inove representa a prática do Empreendedorismo Corporativo na 

empresa Itambé. 

 

Criado em 2011 o Inove é o programa de sugestões de melhorias da Itambé. A 

empresa parte do princípio de que as sugestões propostas pelos colaboradores 

podem gerar resultados melhores para todos e prêmios para os proponentes. 

 

A empresa utiliza o slogan: “Inove. Com boas ideias, a gente cresce junto”. Como 

frase de conscientização e incentivo a Itambé destaca em seus informativos: “Para 

sugerir uma boa ideia ninguém melhor que você, que conhece tão bem a Itambé.” 

 

As informações detalhadas sobre o programa foram obtidas por meio de entrevista 

com o Gerente de Planejamento, Controle e Gestão da empresa e por meio do 

folder informativo. 

 

Os dados disponibilizados fizeram compreender que a empresa prioriza o 

empreendedorismo corporativo, primeiro passo apresentado por Dornelas (2008), 

uma vez que o entrevistado destaca que a alta administração apóia, ajuda na 

divulgação do programa e faz reuniões periódicas para avaliar o status do Inove. 

 

O programa não possui um executivo de alto posto pelas ações empreendedoras, 

conforme destacado pelo autor no segundo passo, mas possui à sua frente setores 

e pessoas extremamente essenciais para que a sua prática aconteça. São 

diretamente responsáveis pelo programa o RH da unidade, o Controller, o Time de 

Avaliação (nível gerencial) e o Núcleo de Ideias e Inovação, que funciona 

independentemente e auxilia o RH nas suas atividades relacionadas ao Inove. A 

participação desses setores atende ao quesito suporte gerencial, apresentado por 

Hornsby et al (1993) como importante característica organizacional. 

 

Ao ser questionado sobre a participação do Departamento de Recursos Humanos 

para disseminar a cultura empreendedora, demonstrar que todos podem atuar e que 

há valorização por parte da empresa por tal comportamento, terceiro passo de 
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Dornelas (2008), o entrevistado afirmou que o Departamento de Recursos Humanos 

participa apresentando o Inove para todos os colaboradores, no treinamento 

introdutório, recebendo, registrando a ideia e acompanhando todo o processo. O 

entrevistado contribuiu ao informar que a empresa divulga e incentiva o programa 

em suas unidades por meio de folders, intranet e cartazes que demonstram a 

importância do funcionário na colaboração com o crescimento da empresa. Vale 

destacar que esse procedimento contribui para despertar as características 

individuais e assim dar início ao empreendedorismo corporativo, conforme proposto 

por Horsnby et al (1993). 

 

O regulamento do Inove deixa claro todas as regras e condições de participação e 

reconhecimento oferecidas pela empresa. Ele determina que podem participar todos 

os colaboradores efetivos, exceto assessores, gerentes e diretores. Ainda destaca 

que: 

 

- as ideias precisam ser inéditas na empresa e com foco em redução de custos e 

despesas; 

- as sugestões podem ser apresentadas individualmente ou em grupo de até cinco 

componentes; 

- devem justificar a relação custo-benefício e resultar em retorno econômico. 

 

A empresa orienta que, para participar, o colaborador deve preencher o formulário 

específico do programa com a sua ideia e entregar diretamente na área de Recursos 

Humanos da unidade ou do departamento mais próximo da região, para que o 

registro do recebimento seja feito. Em seguida, a sugestão é enviada para a área 

que faz o controle das ideias, para seguir o processo de avaliação e possível 

implantação. 

 

A sugestão é registrada no sistema de controle e, quando válida, é encaminhada 

para os responsáveis, que realizam as avaliações necessárias para análise da 

viabilidade econômica e técnica. Horsnby et al (1993) classificam esse passo, no 

modelo interativo do empreendedorismo corporativo, como Planejamento de 

Viabilidade do negócio, onde será analisada a disponibilidade de recursos para a 

implementação da ideia. 
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Quando a sugestão é aprovada, ela segue o processo de implantação, que pode 

variar de acordo com o conteúdo, intervenções necessárias, prioridades e 

estratégias da empresa. Em caso de reprovação, o motivo também é apresentado 

ao colaborador. 

 

Quanto à liberdade para escolher a equipe que irá participar da implantação do 

projeto e tempo integral para se dedicar a este, detalhes enfatizados no quarto 

passo de Dornelas (2008) e nas características organizacionais e individuais de 

Horsnby et al (1993), o entrevistado destacou que a decisão da equipe capacitada 

para a implantação da ideia é feita pelo Time de Avaliação, que ainda incorpora a 

implementação em sua rotina de atividades, dependendo da complexidade da ideia. 

 

Quanto ao financiamento dos projetos, o entrevistado destacou, ainda, que o cálculo 

é realizado pela gerência responsável pela área de implantação da ideia e que 

existem contas específicas para o financiamento das ideais do Inove. 

 

Dornelas (2008) ainda enfatiza, no seu quarto passo, a importância das empresas 

incentivarem pessoas de áreas diferentes a se juntarem para a formação de equipes 

empreendedoras. Isso é feito pela Itambé, pois é permitido que as ideias sejam 

propostas individualmente ou em grupos de até 05 (cinco) colaboradores, não 

precisando ser a ideia da própria área do colaborador, dando assim chance de todos 

colaborarem com todas as áreas. 

 

Quando questionado sobre o sistema de recompensas e premiação, condição 

importante apresentada por Horsnby et al (1993) e por Dornelas (2008) no quarto 

passo, o entrevistado destacou que para cada sugestão implantada o colaborador 

ganha pontos de acordo com o retorno econômico gerado pela ideia em seu primeiro 

ano de implementação. Os pontos podem ser trocados por prêmios como produtos 

Itambé, eletrônicos e viagens, ou seja, a premiação não se limita a quantias em 

dinheiro. 

 

O valor do prêmio está diretamente condicionado ao retorno econômico líquido do 

seu primeiro ano, chamado de “Saving”, apurado no cálculo da sugestão. Na análise 

é realizada a previsão de bons resultados que a implantação irá gerar e são 
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descontados os custos com implantação e demais despesas. O cálculo é realizado 

pelo Controller, com o suporte das áreas envolvidas ou do “Time de Avaliação”. 

 

Conforme regulamento, para cada R$10.000,00 de “Saving” da sugestão 

implantada, o colaborador recebe 150 pontos, podendo atingir no máximo 7.500 

pontos. O colaborar pode trocar os pontos em prêmios de seu interesse, de acordo 

com as opções estabelecidas pela empresa e a quantidade de pontos necessária 

para a troca, conforme exemplifica a TABELA 2. 

 

TABELA 02: Resultados financeiros e pontos correspondentes 

“SAVING” da ideia Número de pontos 

R$10.000 150 

R$50.000 750 

R$53.000 750 

R$300.000 4.500 

R$500.000 7.500 

R$600.000 7.500 

Fonte: Regulamento do programa 

 

A pontuação pode ser trocada pelos prêmios acima citados a todo tempo, sendo que 

após solicitação, feita em formulário próprio, a empresa tem até 30 dias para 

providenciar a entrega. A empresa faz o reconhecimento em momentos definidos, 

por meio de reuniões nas quais o presidente entrega certificados aos participantes. 

Matérias na intranet e na revista interna também são realizadas, com os premiados, 

como forma de reconhecimento. A empresa não define prazo para os participantes 

retirarem seus prêmios, assim eles têm liberdade para utilizarem seus pontos no 

momento ou acumularem para troca por um melhor prêmio. 

 

Dornelas (2008), no quinto passo, destaca a importância de determinar o tempo para 

avaliação da ideia. Nesse programa os resultados são avaliados assim que a ideia é 

aprovada, de acordo com o saving anual projetado. De acordo com o entrevistado a 

empresa monitora o real retorno do projeto 1 (um) ano após a implementação, 

tolerando o erro de acordo com cada projeto e sua amplitude. 
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No entanto, para melhor entendimento do processo, a empresa elaborou o fluxo da 

sugestão: 

 

FIG. 14: Fluxograma da sugestão 
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Fonte: Regulamento do programa, adaptado pela autora. 
 

O fluxograma acima apresentado representa o fluxo da sugestão desde a concepção 

da ideia, que pode ser gerada individualmente ou em grupo, os setores que 

participam efetivamente do processo de avaliação, até a aprovação final da diretoria, 

implantação, registro e premiação da ideia. 

 
 
4.3.4 Exemplos de ideias implantadas por meio do Inove 
 
 
Ideia 01: Serviço de atendimento ao consumidor 
 
Cargo do autor: Analista 
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Situação atual: Hoje enviamos produtos para o consumidor que reclama ou sugere 

no SAC, via Sedex. 

 

Ideia proposta: Substituir o envio de produtos por cupons de troca. 

 

Objetivos: 

 

- diminuir o peso do Sedex e consequentemente seu custo; 

- fazer com que o consumidor vá a algum supermercado trocar e veja outros 

produtos da Itambé; 

- mais agilidade na resposta ao consumidor. 

 
 
Ideia 02: Festa de fim de ano 
 
Cargo do autor: Promotor de vendas 

 

Situação atual: A festa de fim de ano da empresa é um gasto desnecessário, pois 

muitos dos funcionários não vão e os que participam saem insatisfeitos. 

 

Ideia proposta: Aproveitar o próprio espaço da empresa para uma comemoração 

mais simples com entregas de premiações, como cestas de natal, com a maioria dos 

produtos fabricados pela própria empresa. 

 
 
4.3.5  Resultados alcançados 
 
 
Até a data da pesquisa o Inove apresentou os seguintes resultados: 

 

- 259 Ideias geradas 

- 40 Ideias aprovadas 

- 5 Ideias implementadas 
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4.4 Síntese dos Resultados 
 
 
QUADRO 03: Relação dos passos propostos por Dornelas (2008) com os resultados 

 
PASSOS PROPOSTOS 
POR DORNELAS (2008) 

 
EMPRESA CEDRO 

TÊXTIL 

 
EMPRESA IVECO 
LATIN AMÉRICA 

 
EMPRESA ITAMBÉ 

 
1. A organização precisa 

priorizar o 
empreendedorismo como 

sendo uma prática 
importante para o seu 
negócio, e essa ação 
deve ser liderada pela 

alta cúpula da empresa. 

 
Possui um 

representante da 
diretoria no Comitê 

de Avaliação. 

 
A Presidência e 

Direção priorizam e 
participam das 

reuniões. 

 
A Direção divulga, 
incentiva e faz a 
validação final. 

 
2. Eleger um executivo 
de alto posto para ser o 
responsável pelas ações 

empreendedoras na 
organização. 

 
 

Não possui. 

 
 

Não possui. 

 
 

Não possui. 

 
3. Em conjunto com a 

área de recursos 
humanos, deve-se 

elaborar um programa de 
treinamento para 

disseminar o conceito por 
toda a empresa. 

 
Desenvolve 

campanha de 
sensibilização para 
os colaboradores e 
gerentes, orienta as 

lideranças, 
apresenta o BIC 
nos treinamentos 

introdutórios, 
cadastra e 

acompanha as 
ideias e promove o 
reconhecimento. 

 
Apresenta o BIS 
nos treinamentos 

introdutórios. Avalia 
a situação do 
funcionário na 

empresa, a 
credibilidade da 
proposta, como 

esta será tratada 
com a liderança 

direta e providencia 
a premiação das 
ideias aprovadas. 

 
Apresenta o Inove 

para todos os 
colaboradores no 

treinamento 
introdutório. Recebe, 

registra a ideia e 
acompanha o 

processo. 
Providencia a 
entrega das 
premiações. 

 
4. A empresa deve, 

então, criar as condições 
para que as pessoas, em 
todos os níveis, ajam de 
forma empreendedora, 

busquem a inovação e o 
desenvolvimento de 

novos projetos 
(Programas internos, 
tempo e autonomia, 

políticas de 
recompensas, 
comunicação e 

relacionamento). 

 
Programa e 

regulamento bem 
estabelecidos. 

 
Dá autonomia para 
escolher a equipe e 

tempo para 
implantar a ideia. 

 
 
 
 
 

Possui política 
clara de 

recompensa em 
dinheiro, 

condicionada aos 
pontos obtidos na 

avaliação. 
 
 
 

 
Programa e 

regulamento bem 
estabelecidos. 

 
Não há autonomia 

e tempo para 
implantar a ideia. O 

proponente 
participa apenas se 

fizer parte da 
produção. 

 
 

Possui política 
clara de 

recompensa em 
dinheiro e 
produtos, 

condicionada ao 
valor da redução 

anual. 

 
Programa e 

regulamento bem 
estabelecidos. 

 
Não há autonomia e 
tempo para implantar 
a ideia. O proponente 
participa apenas se 
escolhido pelo Time 

de Avaliação. 
 
 
 

Possui política clara 
de recompensa em 

eletrônicos, produtos 
e viagens, 

condicionada aos 
pontos obtidos na 

avaliação, conforme 
redução no seu 
primeiro ano. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

É possível perceber que os resultados encontrados, na pesquisa prática, são 

condizentes com a teoria de Dornelas (2008). Por meio desse estudo foi possível 

identificar a prática do empreendedorismo corporativo nas empresas selecionadas 

atendendo, com sucesso, aos objetivos da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Deve-se dar tempo 

para medir resultados e 
tolerar possíveis falhas. A 
premiação não deve se 

limitar a quantias em 
dinheiro, mas promoções, 

opção de compra de 
ações e outros tipos de 

recompensa. 
 

 
03 (três) meses. 

 
 
 

Prêmios em 
dinheiro. Sorteio de 

brindes. 
Reconhecimento 
com a presença 

dos demais 
colaboradores. 

 
01 (um) ano, por 
meio da previsão 
dos resultados. 

 
Prêmios em 

dinheiro, produtos 
e até veículo. 

Reconhecimento 
dos proponentes 

na festa do 
trabalhador (anual). 

 
01 (um) ano, por 

meio da previsão dos 
resultados. 

 
Entrega dos prêmios 
e reconhecimento em 

reuniões com a 
Diretoria, entrega de 

certificados e 
exibição em matérias 
na intranet e revista 

interna. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo geral “Identificar a prática do empreendedorismo 

corporativo em organizações do segmento industrial na cidade de Sete Lagoas”. 

Como objetivos específicos, a autora buscou definir o que é empreendedorismo e 

empreendedorismo corporativo; identificar, de acordo com a teoria sobre o tema, o 

processo do empreendedorismo corporativo e as diferenças e similaridades entre os 

casos estudados. 

 

Para tanto, foi feita uma pesquisa descritiva, qualitativa, com a realização de três 

estudos de caso, pesquisa de campo, bibliográfica e pesquisa documental. O 

instrumento principal para a coleta de dados foram as entrevistas. 

 

Para a construção teórica da pesquisa, a autora buscou estudos e definições de 

autores como Dolabela (2008), Dornelas (2004, 2005, 2008), Drucker (1987), Lavoie 

(1988), Filion et al (2004), Pinchot (1985), Fialho et al (2006), Bernardi (2003), Lenzi 

(2008), Mintzberg (2006), Porter (1989), Salum (2007), Vilas Boas (2009), 

Schumpeter (1949), Zahra (1991), entre outros. 

 

Para a pesquisa prática, foi utilizado o modelo de Dornelas (2008), em que se 

determinam cinco passos para que o empreendedorismo corporativo ocorra dentro 

das organizações. Nesse sentido, a pesquisa buscou identificar esses passos, nas 

organizações estudadas. O modelo interativo do empreendedorismo corporativo, 

proposto por Hornsby et al (1993), apud Dornelas (2008), também contribuiu para 

essa análise. 

 

Por meio dos resultados da pesquisa, foi possível atender a seu objetivo geral ao se 

identificar as práticas de empreendedorismo corporativo nas empresas Cedro Têxtil, 

Iveco Latin América e Itambé. Foi possível, igualmente, definir o que é 

empreendedorismo e empreendedorismo corporativo, objetivo (a) da pesquisa, por 

meio das definições de autores como Dornelas (2008), Dolabela (2008), Pinchot 

(1985), Fialho et al (2006), entre outros. 
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Da mesma forma, por meio do modelo de Dornelas (2008) foi possível identificar o 

processo para que o empreendedorismo corporativo ocorra dentro das empresas, 

objetivo (b) da pesquisa e identificar diferenças e similaridades entre os casos 

estudados atendendo, assim, ao objetivo (c) da pesquisa. 

 

Foi constatado que as três empresas estudadas incentivam o empreendedorismo 

corporativo como sendo uma prática importante para o negócio, primeiro passo 

apresentado por Dornelas (2008). Também foi possível identificar que as empresas 

Iveco Latin América e Itambé focam, por meio dos seus programas BIS e Inove, 

ideias capazes de gerar redução de custos. Já a empresa Cedro busca, por meio do 

BIC, além de redução, ideias capazes de gerar melhorias nos processos e 

qualidade, bem-estar dos colaboradores e meio ambiente. 

 

Apesar de programas bem estruturados, as empresas estudadas não possuem 

executivos de alto posto como responsáveis pelas ações empreendedoras, uma vez 

que, devido às demandas e localização geográfica, torna-se inviável essa dedicação 

apresentada no segundo passo de Dornelas (2008). A empresa Cedro possui um 

representante da Diretoria no comitê de avaliação e a Iveco e a Itambé têm a 

participação do alto escalão nas reuniões de apresentação das ideias e nos 

momentos de reconhecimento. Entretanto, vale destacar que todas elas têm à frente 

dos respectivos programas, pessoas e setores essenciais para que o 

empreendedorismo corporativo se desenvolva. Esse procedimento atende ao 

quesito suporte gerencial, apresentado nas características organizacionais de 

Horsnby et al (1993). 

 

As três empresas atendem ao terceiro passo proposto por Dornelas (2008), no qual 

é destacada a importância do Departamento de Recursos Humanos na 

disseminação do conceito do empreendedorismo e na sensibilização de que todos 

podem participar. As empresas estudadas possuem um Departamento de RH ativo e 

responsável por apresentar os programas nos treinamentos introdutórios, dar apoio 

aos funcionários, facilitar o acesso aos regulamentos e ainda, na Cedro Têxtil e na 

Itambé, o setor é também responsável por receber e cadastrar as ideias. 
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As empresas estudadas atendem, parcialmente, ao quarto passo apresentado por 

Dornelas (2008) e as características organizacionais propostas por Horsnby et al 

(1993). Os autores enfatizam a importância das empresas criarem condições para 

que as pessoas ajam como empreendedoras e programas internos que facilitem o 

surgimento e implantação de novas ideias. As três empresas possuem regulamentos 

bem estabelecidos, atrativos e acessíveis a todos os colaboradores. 

 

As empresas Iveco e Itambé possuem fundo de capital de risco para os projetos 

inovadores. Embora o valor não tenha sido apresentado, é planejado anualmente e 

destinado aos projetos inovadores aprovados. Na Cedro Têxtil os valores dos 

investimentos são calculados na fase de análise da viabilidade das ideias. 

 

Quanto aos quesitos autonomia para escolha das equipes e tempo para dedicação à 

implantação dos novos projetos, a Cedro Têxtil os proporciona aos proponentes da 

ideia. Na Iveco, o proponente participa apenas se for da área em que o projeto será 

desenvolvido e na Itambé quem escolhe a equipe é o Time de Avaliação. O 

proponente pode ou não fazer parte deste. 

 

As três empresas estudadas possuem políticas de recompensas atrativas e bem 

definidas, oferecendo aos colaboradores empreendedores recompensas em 

prêmios, valores em dinheiro e reconhecimento pelas ideias implantadas.  

 

As empresas se propõem a facilitar o processo de comunicação, relacionamento e 

participação entre as várias áreas da empresa. A Iveco, a Cedro e a Itambé 

possuem comitês de avaliação compostos por representantes de diversas áreas, o 

que permite a análise das ideias a partir de diversos pontos de vista. Ainda, na 

Itambé, é estimulada a formação de grupos para a geração de ideias. Sendo assim, 

fica evidente que essas empresas não restringem seus projetos inovadores às áreas 

de Pesquisa Desenvolvimento (P&D) e Marketing. 

 

Quanto ao tempo para se medir os resultados dos novos projetos, condição 

estabelecida no quinto passo de Dornelas (2008), as três empresas estudadas 

possuem esse quesito bem estabelecido, sendo que a Cedro Têxtil determina um 

prazo de 3 (três) meses para análise dos resultados e a Iveco e a Itambé 1 (um) 
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ano, além disso, a perspectiva de resultado anual é prevista e calculada na análise 

de viabilidade das ideias. 

 

As empresas demonstraram habilidades para gerenciar possíveis falhas nos projetos 

implantados, sendo enfatizado pela Iveco que possíveis erros são combustíveis para 

que o programa continue e, quando ocorrem, os projetos passam por uma 

reavaliação. A Cedro destaca que as decisões de implantação são compartilhadas 

não permitindo, assim, penalização. A Itambé enfatiza que há tolerância quanto às 

falhas. Ou seja, nenhuma das empresas estudadas possui a filosofia de punir o 

funcionário/equipe, proponente da ideia, na ocorrência de erros na implantação e/ou 

inexistência de resultado prático. 

 

Todas as três empresas reconhecem os proponentes das ideias implantadas, 

conforme já mencionado, com recompensas em prêmios e dinheiro. Sendo essa 

estratégia utilizada, ainda, para servir de exemplo e estímulo às demais equipes e 

funcionários da empresa. As empresas priorizam o reconhecimento em datas 

comemorativas, com a participação dos outros colaboradores e até mesmo de 

familiares. Foi possível observar que a Iveco realiza, anualmente, a entrega das 

premiações na festa do trabalhador. A Itambé entrega a premiação e faz o 

reconhecimento em reuniões definidas e com a participação do presidente. A Cedro 

conta com a participação dos líderes, gerentes imediatos, colegas e representantes 

da Diretoria nas entregas das premiações. 

 

Desse modo, foi possível concluir que as três empresas pesquisadas apresentam 

condições propícias às práticas de empreendedorismo corporativo sugeridas na 

literatura. Ainda que características organizacionais, associadas às características 

individuais, geram o evento inicial para a prática do empreendedorismo corporativo, 

conforme determinado por Horsnby et al (1993). 

 

Diante os resultados apresentados é importante destacar a necessidade das 

empresas refletirem sobre a ampliação do foco de cada programa, uma vez que 

colaboradores podem contribuir, significativamente, para o aprimoramento dos 

produtos e serviços, além de apenas reduzir custos e despesas. Determinar prazos 

realistas e flexíveis para avaliação dos resultados, conforme a complexidade de 
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cada ideia, também é importante. Ou seja, um tempo fixo e rígido pode comprometer 

a avaliação e, consequentemente, a premiação dos proponentes. Outro fator a se 

pensar é na autonomia e tempo para se dedicar aos projetos, uma vez que o 

colaborador pode se sentir mais motivado quando tem a oportunidade de 

acompanhar a implantação da sua própria ideia.  

 

É possível defender a importância do empreendedorismo corporativo para a gestão 

das organizações. Os colaboradores das empresas possuem competências para 

agirem como empreendedores, uma vez que estão inseridos e vivem, diariamente, 

os seus conflitos e desafios. Nesse sentido, a visão e ideias dessas pessoas são 

essenciais para o processo de inovação e aprimoramento dos negócios. 

 

Conclui-se que tão importante quanto é o envolvimento das pessoas e setores, 

assim como políticas definidas para a criação de um ambiente propício à geração de 

novas ideias. Percebe-se que não adianta as empresas exigirem comportamentos 

empreendedores dos seus colaboradores, se estas não estão estruturadas para 

receber e gerenciar as ideias. Muitos colaboradores querem contribuir mais 

efetivamente para o sucesso das suas empresas, mas também esperam ser 

recompensados e reconhecidos por isso. 

 

No entanto, é possível concluir que grande parte do sucesso das empresas 

estudadas está condicionada à visão e gestão empreendedoras que estas possuem. 

 

Vale destacar que a pesquisa colaborou, significativamente, para o aprimoramento 

dos conhecimentos e atuação profissional da autora e para as empresas estudadas, 

uma vez que essas tiveram a oportunidade de comparar os programas praticados 

com as teorias apresentadas. Acredita-se que a pesquisa irá contribuir com a 

academia através dos dados identificados e com as empresas que pretendem 

utilizar modelos para a prática do empreendedorismo corporativo. 

 

As delimitações da pesquisa foram a área geográfica dos estudos, ou seja, as 

empresas se localizam no município de Sete Lagoas, Minas Gerais e a pesquisa ter 

sido realizada em empresas de grande porte atuantes no segmento industrial. 
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A limitação da pesquisa foi o número de entrevistados, ou seja, três pessoas, sendo 

um representante de cada empresa pesquisada.  

 

Como sugestões para pesquisas futuras, destacam-se pesquisas em outras regiões 

do país, a fim de identificar se o empreendedorismo tem sido praticado em outras 

cidades, assim como em empresas de pequeno, médio porte e pertencentes a 

outros segmentos empresariais. 
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APÊNDICES 

 

Na intenção de atender ao objetivo proposto pelo projeto, que é identificar como 

ocorre a prática do empreendedorismo corporativo em organizações do segmento 

industrial na cidade de Sete Lagoas, foram elaboradas perguntas abertas, 

direcionadas aos gerentes responsáveis, com foco na identificação do processo do 

empreendedorismo corporativo. 

 

APÊNDICE A – Perfil dos entrevistados 

 

Na empresa Cedro Têxtil foi entrevistada a Sra. Ana Flávia Coelho Melo Franco, 

Analista de Comunicação, apoiadora principal do programa e atuante na 

organização há cinco anos. 

 

Na empresa Iveco Latin América o entrevistado foi o Sr. Reinaldo Rodrigues Silva, 

Supervisor de Gestão de Custos do Produto, atuante na empresa há 14 anos, sendo 

quatro à frente do programa BIS. 

 

Na empresa Itambé foi entrevistado o Sr. Eduardo de Freitas Melro Sardinha, 

Gerente de Planejamento, Controle e Gestão da empresa e apoiador principal do 

programa Inove. 

 

APÊNDICE B – Guia de entrevistas 

 

Perguntas: 

 

1. Como a prática do empreendedorismo é priorizada para o alcance de 

melhores resultados no negócio?  

2. Como ocorre o apoio da alta administração?  

3. Qual o setor/pessoa responsável por analisar as novas ideias e projetos, 

assim como a implantação e monitoramento das ações? Qual o status desse 

profissional na hierarquia da empresa?  

4. Como ocorre a participação do Departamento de Recursos Humanos?  
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5. Como são realizados os programas de treinamento com o objetivo de 

disseminar a cultura empreendedora nos funcionários e mostrar que todos 

podem participar e desenvolver o espírito empreendedor?  

6. Qual é o plano de recompensas, incentivo para aqueles que se propõem a 

apresentar e implementar novos projetos? Como ele é apresentado aos 

funcionários? 

7. A partir do momento em que o novo projeto é aprovado, o funcionário 

proponente tem liberdade para escolher a equipe, quando necessário, que irá 

participar da implantação do projeto? O(s) responsável/responsáveis pelo 

projeto passam a ter tempo integral para implementá-lo? 

8. Como é calculado o financiamento do projeto? Há fundo de investimento? 

9. Como é calculado o tempo para começar a avaliar os resultados dos novos 

projetos? 

10. Como os resultados são mensurados? 

11.  A empresa aceita o erro? Quando ocorre, como ele é gerenciado? 

12.  Quais são as premiações para os projetos bem sucedidos? Em qual 

momento a premiação ocorre? 

13. Nome da organização:  

14.  Tempo de mercado:  

15.  Segmento / ramo de atuação: 

16.  Cargo do respondente:  

17.  Tempo de atuação na empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


