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RESUMO 

 

O comércio varejista no Brasil e no mundo é altamente competitivo, e, para sobreviver, as 

empresas buscam se diferenciar dos concorrentes. A inovação é um dos melhores meios para 

se atingir esse objetivo. As inovações devem ser o maior objetivo de uma empresa que busca 

facilidades para que os seus intraempreendedores se sintam estimulados a criar soluções. Como 

objetivo geral do estudo, buscou-se analisar a influência do intraempreendedorismo nas 

inovações de empresas varejistas sob a ótica dos gestores. Para isso, foram apresentados os 

principais aspectos teóricos relacionados ao empreendedorismo, intraempreendedorismo, 

inovação e varejo. Como abordagem metodológica, optou-se pela pesquisa qualitativa, do tipo 

exploratória. O instrumento de investigação adotado foi a entrevista em profundidade baseada 

em roteiro semiestruturado, que foi realizada com seis profissionais que atuam ou atuaram como 

principais administradores do négocio em empresas varejistas de grande porte do estado de São 

Paulo. Mediante os objetivos específicos, os dados obtidos e com respaudo do aporte teórico, 

foram identificadas cinco categorias de análise: fatores que facilitam o intraempreendedorismo, 

fatores que dificultam o intraempreendedorismo, práticas de estímulo aos intraempreendedores, 

classificação das práticas intraempreendedoras e/ou inovações de acordo com as doze 

dimensões propostas e resultados das práticas intraempreendedoras e/ou inovações. A análise 

dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo, e os resultados apontam que os objetivos 

geral e específicos puderam ser ratificados mediante os trechos evidenciados por intermédio 

dos dados coletados que corroboram a finalidade deste estudo. Portanto, fatores facilitadores e 

dificultadores interagem com o intraempreendedorismo, e refletem nas inovações. Dos fatores 

apresentados, merecem destaque ambiente, comunicação e, principalmente, liderança, pois foi 

considerado o fator crítico de sucesso devido a sua importância no processo. Práticas de 

estímulo foram evidenciadas cumprindo outro objetivo específico. Por fim, as ações 

intraempreendedoras foram classificadas de acordo com o radar e os resultados foram 

evidenciados. Assim, evidencia-se que as inovações são influenciadas pelas ações dos 

intraempreendedores, seja por meio de ideias de terceiros ou próprias. Dos fatores que 

interferem na organização, alguns têm maior poder de influenciar, e outros nem tanto, 

dependendo do grau de ascendência que o fator exerce sobre o intraempreendedorismo, e estes 

sobre as inovações. Conclui-se que o intraempreendedorismo influencia diretamente as 

inovações em empresas varejistas pesquisadas sob a ótica de seus líderes. 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Intraempreendedor. Inovação. Varejo.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The retail trade in Brazil and in the world is highly competitive and to survive the companies 

seek to differentiate themselves from its competitors. The innovation is one of the best means 

to achieve this goal. Innovations should be the biggest goal of the company that seeks facilities 

for the intrapreneurs feel stimulated to create solutions. As a general objective of the study, it 

was sought to analyze the influence of the intrapreneurship on the innovations of retail 

companies from the perspective of managers. In fact, the main theoretical aspects related to 

entrepreneurship, intrapreneurship, innovation and retailing were presented. As a 

methodological approach, it was opted for the qualitative research, exploratory type. The 

research instrument adopted was the in depth interview based on a semi-structured script, which 

was conducted with six professionals who act or acted as the main business managers in large 

retail companies in the state of São Paulo. Through the specific objectives, the data obtained 

and with resupply of the theoretical contribution, five categories of analysis were identified: 

factors that facilitate the intrapreneurship, factors that hinder the intrapreneurship, practices of 

stimulate to intrapreneurs, classification of the intrapreneurs practices and/or innovations in 

according with the 12 dimensions of Sawhney et al. (2007) and results of intrapreneur practices 

and/or innovations. The analysis of the data occurred through content analysis and the results 

indicate that the general objectives and specifics could be ratified through the excerpts 

evidenced through the data collecteds that corroborate the purpose of this study. Therefore, 

facilitating and hindering factors interact with intrapreneurship, and reflect on innovations. The 

factors presented, the environment, communication and, above all, leadership deserve special 

mention, since it was considered the critical success factor due to its importance in the process. 

Stimulating practices were evidenced fulfilling another specific objective. Finally, the 

intrapreneur actions were classified according to the radar and the results were evidenced. Thus, 

it is evident that the innovations are influenced by the actions of the intrapreneurs, either through 

third party ideas or own. The factors that interfere in the organization, some have greater power 

to influence, and others not so much, depending on the degree of ancestry that the factor exerts 

on the intrapreneurship, and these on the innovations. It is concluded that intrapreneurship 

directly influences innovations in retail companies surveyed from the perspective of their 

leaders. 

Keywords: Intrapreneurship. Intrapreneur. Innovation. Retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Características do perfil empreendedor ................................................................. 23 

Quadro 2 – Habilidades requeridas de um empreendedor ........................................................ 26 

Quadro 3 – Competências empreendedoras ............................................................................. 27 

Quadro 4 – Diferenças entre gerentes tradicionais, empreendedores e intraempreendedores . 41 

Quadro 5 – Definições de inovação .......................................................................................... 43 

Quadro 6 – Os tipos de inovação .............................................................................................. 45 

Quadro 7 – As 12 dimensões da inovação ................................................................................ 46 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados .......................................................................................... 57 

Quadro 9 – Agendamento das entrevistas ................................................................................ 57 

Quadro 10 – Roteiro de entrevistas e aporte teórico ................................................................ 58 

Quadro 11 – Categorias de análise, embasamento teórico e autores ........................................ 64 

Quadro 12 – Requisitos para um ambiente intraempreendedor ............................................... 73 

Quadro 13 – Quadro síntese das categorias 4.1 e 4.2 ............................................................... 74 

Quadro 14 – Quadro síntese da categoria 4.3 ........................................................................... 81 

Quadro 15 – Quadro síntese da categoria 4.4 ........................................................................... 87 

Quadro 16 – Quadro síntese da categoria 4.5 ........................................................................... 92 

Quadro 17 – Quadro resumo das dimensões e práticas intraempreendedoras ......................... 97 

Quadro 18 – Quadro de grupo de resultados ............................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

CEO – Chief Executive Officer 

DNA – Deoxyribonucleic Acid 

GPTW – Great Place To Work 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

KPI – Key Performance Indicator 

MEC – Ministério da Educação 

PDV – Ponto de Venda 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PPR – Programa de Participação nos Resultados  

SKU – Stock Keeping Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/acid


 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 12 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA ......................................................................................................... 15 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 15 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA ........................................................................ 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................ 19 

2.1 EMPREENDEDORISMO ........................................................................................................... 19 

2.2 INTRAEMPREENDEDORISMO ............................................................................................... 28 

2.3 INOVAÇÃO ................................................................................................................................ 42 

2.4 VAREJO ...................................................................................................................................... 48 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................................................... 53 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA ........................................................................................... 53 

3.2 TIPO DE PESQUISA................................................................................................................... 54 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA ............................................................................................... 54 

3.4 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES ........................................................................................... 55 

3.5 ROTEIRO DE ENTREVISTAS .................................................................................................. 58 

3.6 ANÁLISE DE DADOS ................................................................................................................ 61 

3.6.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE ................................................................................................. 62 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................... 64 

4.1 FATORES FACILITADORES .................................................................................................... 65 

4.2 FATORES DIFICULTADORES ................................................................................................. 69 

4.3 PRÁTICAS DE ESTÍMULO AO INTRAEMPREENDEDOR ................................................... 74 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS E/OU INOVAÇÕES .... 82 

4.5 RESULTADOS DE PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS E/OU INOVAÇÕES ............ 88 

5 CONCLUÕES ................................................................................................................................. 100 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 107 



12 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A competição globalizada entre as empresas está acirrada devido à evolução 

tecnológica, principalmente após o advento da internet, que permite interação em tempo real 

por meio de tecnologia da informação e da comunicação. Consequentemente, o grande desafio 

das empresas, de maneira geral e em mercados específicos, está na conquista e fidelização de 

seus clientes, na busca de melhor eficiência e eficácia na relação com seus parceiros e 

fornecedores estratégicos e, assim, na sua sobrevivência, num primeiro momento, e, 

posteriormente, na obtenção de patamares superiores de desempenho em relação aos 

concorrentes (CASTELLS; MAJER; GERHARDT, 2002; STARK, 2011). 

Conquistar e manter uma posição vantajosa requer das empresas uma capacidade 

constante de adaptação. O surgimento de consumidores cada vez mais exigentes, demandando 

produtos diferenciados e de baixo custo, aliado às constantes evoluções tecnológicas, conduz 

as empresas a uma necessidade de reavaliação contínua de seus produtos, mercados e formas 

de atuação (SILVA; PEREIRA, 2004). 

Evitando enfrentar a disputa por preço e qualidade, a diferenciação é um meio para se 

destacar dos seus concorrentes, buscando assim conquistar uma vantagem competitiva, mesmo 

que de forma momentânea. Esta diferenciação ocorre geralmente por meio de uma inovação. 

Conforme Panayides (2006), melhorar a sua capacidade de inovação significa satisfazer as 

demandas de mercado e antecipar as preferências dos clientes para desenvolver e manter uma 

vantagem competitiva de longo prazo. 

A inovação nas empresas implica dar respostas estratégicas aos seus concorrentes e, 

desta forma, se adaptar ao mercado global e também apresentar novas e melhores soluções 

personalizadas para os consumidores. Um olhar sobre as tendências recentes nas organizações 

pioneiras mostra que a inovação é uma necessidade para o sucesso em longo prazo, isto é, 

sobrevivência, crescimento e desempenho sustentável da empresa (KYEI; BAYOH, 2017).  

A importância da inovação para as empresas advém do fato de que, em qualquer setor 

da economia, em qualquer país do mundo, ela mostra quem está avançando em relação aos 

concorrentes, e o que se está conseguindo por ter sido pioneiro no lançamento de alguma 

inovação relevante (FELDMANN, 2015). 

Kanter (2006, p. 74-75) destaca: “Vencer nos negócios requer inovação. As companhias 

que inovam colhem todas as vantagens de quem chega primeiro”. E para chegar primeiro e 
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alcançar a vantagem competitiva, segundo Porter (1990), as empresas precisam de iniciativas 

de inovação, que são manifestadas em novos produtos, serviços, processos ou novas 

abordagens.  

Na década de 1980, Pinchot foi o autor da expressão intraempreendedorismo, dando 

nome àqueles que empreendiam dentro das empresas, e, para Pinchot (1989), a inovação da 

empresa é o reflexo da capacidade de empreender dos seus funcionários. O 

intraempreendedorismo pode ser uma ferramenta estratégica para obtenção de inovação dentro 

das empresas e, consequentemente, obter vantagem competitiva no mercado (ZACCARELLI, 

2000). 

Para se tornarem mais competitivas e agregarem valor às suas marcas, empresas estão 

em busca de uma gestão mais empreendedora. A administração empreendedora é requerente de 

diretrizes e práticas que estimulem o espírito empreendedor dentro da empresa, em vez de 

reprimi-lo. A empresa precisa ser receptiva à inovação e com predisposição a ver as mudanças 

como uma oportunidade de evolução, e não como ameaça. É fundamental a existência de 

práticas específicas relacionadas com a estrutura empresarial, pessoal e a remuneração, 

incentivos e recompensas (BERNARDINO et al., 2008).  

De acordo com Hashimoto (2006), o empreendedorismo corporativo tem levado as 

empresas a desenvolverem competências internamente, impulsionando o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo. O intraempreendedor, ou seja, o indivíduo que age dentro da 

organização com características empreendedoras, é o colaborador que se destaca por suas 

competências e seu comportamento, sendo parte integrante da empresa. Os 

intraempreendedores são considerados agentes de mudanças, pois são indivíduos que possuem 

ideias e as transformam em realidades rentáveis à empresa, pois estão dotados de qualidades 

diferenciadas, que denotam seu perfil de inovador.  

Diferentes abordagens foram adotadas no estudo do intraempreendedorismo, entre 

essas, estão o tema na visão da empresa e o intuito de desvendar o que as empresas fazem para 

alavancar o intraempreendedorismo, além do foco no comportamento dos empreendedores. 

Existem ainda autores que apontam ao intraempreendedorismo a capacidade de contribuir para 

o aparecimento de inovações dentro das organizações (HUGGINS; THOMPSON, 2015; LEE 

et al., 2016; EESLEY; MILLER, 2017; BRAUNERHJELM et al., 2018). 
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Pesquisas nacionais ligam o intraempreendedorismo à inovação, e os resultados obtidos 

desta relação têm sido objeto de estudo para pesquisas recentes (CORDEIRO, 2016; 

BALDISERA et al., 2017; MIGUEZ; LEZANA, 2018).  

Os resultados da pesquisa realizada por Festa (2015) indicam que determinadas práticas 

de gestão contribuem para uma cultura organizacional capaz de gerar intraempreendimentos, 

proporcionando os resultados pretendidos pela companhia em termos de inovação, dando 

ênfase para a importância da cultura organizacional no intraempreendedorismo. 

Estudos e práticas em busca de diferenciação nos mercados consumidores podem 

impactar o resultado de empresas no varejo e potencialmente influenciar o desenvolvimento 

econômico no país (BOTELHO; GUISSONI, 2016). 

Pantano (2014) e Hristov e Reynolds (2015) descrevem os varejistas como adotantes de 

tecnologias e inovação, e não como desenvolvedores de novas tecnologias. Com base nesta 

afirmação, pode-se dizer que as empresas varejistas buscam por inovação, desenvolvendo 

internamente práticas e processos inéditos e eficazes, e adotando tecnologia de ponta de 

terceiros. Empresas varejistas geralmente criam processos inovadores e adotam novas 

tecnologias (HRISTOV; REYNOLDS, 2015). 

É no varejo onde o consumo do Brasil pode ser visto de maneira mais clara, pois o 

crescimento econômico pode ser compreendido quando à luz do desempenho dos principais 

varejistas. Além do mais, é no varejo onde encontram-se, segundo o IBGE (2016), 42% da 

receita operacional líquida de todas as atividades comerciais do país e 85% das empresas, sendo 

responsável por 40% de todas as compras que tiveram sua realização na economia nacional, 

além de empregarem 76% da mão de obra do Brasil. 

O varejo formal brasileiro representa 15,5% do produto interno bruto (PIB), sendo que, 

em países como Estados Unidos, representa 28%, nos permitindo deduzir que o aumento da 

formalização no varejo deverá contribuir significativamente para o crescimento da participação 

no PIB (BOTELHO; GUISSONI, 2016). 

Inovação na indústria de serviços, incluindo o varejo, tem recebido pouca atenção na 

literatura, afirmam Hristov e Reynolds (2015). Complementando os autores, são raras também 

as publicações sobre o intraempreendedorismo direcionadas ao varejo. E, por este motivo, o 

presente estudo pretende contribuir com o setor varejista, que, junto com serviços e indústria, 

está entre os setores que mais empregam no Brasil, segundo o IBGE (2016).  
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De acordo com a lacuna apresentada na tese de doutorado de Vilas Boas (2009), onde é 

sugerida a possiblidade de um estudo setorial que analise as práticas gerenciais de estímulo aos 

empreendedores corporativos de diferentes setores da economia. Esta pesquisa pretende trazer 

contribuições, uma vez que o seu foco é um setor específico, no caso, o varejo. Para tanto, se 

assume como premissa que líderes, quando estimulados de maneira correta, têm a capacidade 

de entregar soluções inovadoras. 

Para Cunha e Santos (2006), uma empresa inovadora estimula o empreendedorismo 

corporativo. Seguindo a linha de pensamento dos autores surgiu a inquietação, pois, se a 

empresa inovadora estimula o empreendedorismo, como o intraempreendedorismo pode 

influenciar a inovação em empresas varejistas?  

A questão de pesquisa foi formulada visando entender de que forma gestores varejistas 

de grandes empresas do estado de São Paulo percebem as práticas intraempreendedoras e como 

isso influencia diretamente a inovação. Tudo isso em um ambiente de muitas mudanças, fruto 

de um segmento que vive em constante evolução. E, assim, o problema que orienta este estudo 

está relacionado às possíveis influências do intraempreendedorismo na inovação de empresas 

varejistas. Para tanto, buscar-se-á responder à seguinte questão de pesquisa: 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como o intraempreendedorismo influencia a inovação em empresas varejistas sob a 

ótica dos gestores? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Pesquisar a influência do intraempreendedorismo na inovação em grandes empresas 

do varejo paulista. 

 

 

Objetivos específicos:  

a) Identificar fatores facilitadores do intraempreendedorismo; 
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b) Identificar fatores que dificultam o intraempreendedorismo; 

c) Verificar práticas de estímulo ao intraempreendedor (VILAS BOAS, 2009); 

d) Classificar as práticas intraempreendedoras e/ou inovações, de acordo com as 12 

dimensões de Sawhney et al. (2007); 

e) Explicitar resultados de práticas intraempreendedoras e/ou inovações nas organizações 

varejistas pesquisadas, sob a ótica dos gestores. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Este estudo pretende trazer contribuições teóricas para a comunidade acadêmica, com o 

intuito de colaborar com estudos no campo do empreendedorismo, especificamente para o 

intraempreendedorismo voltado à inovação em empresas varejistas, assim como aos 

profissionais que tenham interesse no tema e às organizações, que, em virtude das contínuas 

mudanças e exigências no cenário corporativo, enfrentam desafios constantes que exigem que 

estejam sempre inovando em busca de longevidade e perenidade. 

Longevidade tem a ver com a medida de tempo de vida de uma empresa, enquanto que 

perenidade se relaciona à sua continuidade sistemática, sua constância ou 

perpetuidade/eternidade. Empresas centenárias envolvidas em ambientes mais dinâmicos 

buscam a inovação, novos produtos e oportunidades de mercado, fator que explica o motivo de 

serem longevas. Com base nisso, pode-se compreender que, para alcançar evidência no 

mercado e superar as diversas crises, é preciso perseguir a proatividade, inovação e a 

oportunidade de mercado (SILVA; LAY; SILVA, 2016). 

No aspecto social, trata-se de um tema contemporâneo, já que a atual crise econômica 

brasileira e as mudanças no cenário global têm provocado desemprego nos mais diversos 

setores, o que inclui o varejo. Segundo a última PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (2018), a taxa de desemprego da população brasileira ativa passou de 11,8% em 

dezembro de 2017 (12,311 milhões de pessoas) para 12,4% em junho de 2018 (12,966 milhões 

de pessoas), caracterizando um crescimento de 5,32% no número de pessoas desocupadas no 

ano. Esse reflexo é sentido no consumo, gerando nas empresas a necessidade de se reinventar, 

sendo obrigadas a buscar por inovação com o intuito de se diferenciarem das demais, na luta 

pela sobrevivência em um cenário econômico nada favorável. 
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Tendo em vista as constantes inovações no mercado atual, com a concorrência cada vez 

mais acirrada em uma sociedade globalizada e fortemente impactada pelos efeitos da crise, 

pode-se identificar que mais do que nunca é preciso elaborar e estudar novas formas de fazer e 

atender os consumidores para que uma empresa possa ser promissora. Uma das estratégias mais 

utilizadas no mercado atual é chamar a atenção dos clientes, pela sua capacidade de inovar, em 

que a empresa cria necessidades nos consumidores, desenvolvendo produtos e processos 

diferenciados, estando sempre um passo à frente de seus concorrentes. Uma medida para que 

as empresas possam se diferenciar em seu meio de atuação é adotar a inovação, e a prática do 

intraempreendedorismo pode colaborar para atingir esse objetivo (ZACCARELLI, 2000). 

De acordo com Bogdan e Biklen (2013), a formulação do problema de pesquisa, muitas 

vezes, inicia-se a partir da influência da própria biografia pessoal, ou seja, o investigador 

escolhe o tema de pesquisa com base na realidade que observa à sua volta e isso o estimula a 

querer compreender melhor esse ambiente, em especial. Neste caso, a biografia do autor teve 

influência na escolha do setor varejista como tema do problema de pesquisa, por ter atuado no 

segmento durante 20 anos ininterruptos. 

Carvalho et al. (2013, p. 11) afirmam que “a inovação que busca ampliar as opções 

estratégicas e neutralizar a concorrência assumiu papel relevante”, reforçando a necessidade de 

pesquisar sobre abordagens voltadas para a inovação. No caso deste estudo, a abordagem será 

o intraempreendedorismo como opção estratégica impulsionando a inovação no setor varejista. 

Finalmente, justifica-se a escolha do tema pela importância crescente do 

intraempreendedorismo e do segmento varejista, originando interesse pela pesquisa e pelas 

contribuições aos objetivos propostos. Fato esse apoiado na afirmação de Hristov e Reynolds 

(2015), já mencionada anteriormente, de que a inovação no varejo recebe pouca atenção na 

literatura.  

Com isso, destaca-se a relevância de pesquisar o intraempreendedorismo e empresas 

varejistas com o intuito de divulgar o tema para o setor e tornar o assunto mais acessível e, 

consequentemente, mais praticável por companhias brasileiras. 

Assim, pretende-se contribuir para dar maior notoriedade ao setor varejista, setor esse 

que deve estar em constante mudança para melhor atender os anseios de seus clientes esperando 

cada vez mais por inovações, e que também desperte em outros pesquisadores a curiosidade 

sobre o tema, fazendo com que, assim, no futuro, tenhamos mais pesquisas em organizações 

varejistas. 
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Considerando o objetivo deste estudo, que é explicitar práticas, iniciativas, ações 

intraempreendedoras voltadas para a inovação em grandes empresas varejistas, como a criação 

de novos processos, conceitos de gestão ou entrada em novos negócios, em termos gerais, 

espera-se compreender a contribuição do intraempreendedorismo na inovação em empresas 

varejistas sob a ótica dos gestores. Essa compreensão ocorre por meio de práticas 

intraempreendedoras que contribuem para as empresas se diferenciarem dos concorrentes e se 

tornarem mais eficientes e eficazes. 

Este estudo contribuirá para a ampliação da discussão do intraempreendedorismo e 

inovação no varejo, num contexto de conturbação econômica que tem afetado fortemente o 

mercado brasileiro, incluindo o comércio varejista. 

A estrutura desta dissertação é composta por: referencial teórico, procedimentos 

metodológicos, apresentação dos dados e discussão dos resultados e por fim, conclusões.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção são abordadas as teorias relacionadas ao tema de pesquisa, a saber: 

empreendedorismo, intraempreendedorismo, inovação e varejo. 

  

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

A palavra empreendedorismo tem na sua utilização a finalidade de identificar pessoas 

que têm visão para transformar o ambiente no qual atuam. 

Dolabela (1999, p. 68) afirma que: 

Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução de 

entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao 

empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo 

de atuação e é, antes de tudo, aquele que se dedica à geração de riquezas em 

diferentes níveis de conhecimento, inovando e transformando conhecimento 

em produtos ou serviços em diferentes áreas. 

 

A palavra empreendedorismo foi utilizada por Schumpeter no ano de 1959, para a 

designação do empreendedor como sendo uma pessoa criativa e capaz de atingir êxito com 

criações que trouxessem novidade. Foram Knight (1967) e Drucker (1970) os criadores do 

conceito de risco no empreendedorismo, designando que o indivíduo empreendedor é aquele 

que está disposto a arriscar em algum negócio.  

De acordo com Custodio (2011, p. 13): 

Empreendedorismo também significa o estudo voltado para o 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um 

projeto (técnico, científico, empresarial). Tem origem no termo empreender 

que significa realizar, fazer ou executar. O empreendedorismo é o movimento 

de mudança causado pelo empreendedor, cuja origem da palavra vem do verbo 

francês entrepreneur que significa aquele que assume riscos e começa algo de 

novo. 
 

Para Schumpeter (1982), o progresso da tecnologia ocorria por meio da presença de 

empresários inovadores. A partir do lançamento de novidades, era iniciado um novo ciclo de 

desenvolvimento. O empresário empreendedor adentrava no mercado com seu produto, ou seja, 

sua inovação. Após isso, outros empresários entrariam no mercado com o mesmo produto, 

buscando um lucro fácil, sendo esses denominados empresários imitadores. 



20 

 

 
 

Com o crescimento da concorrência devido o ingresso de mais empresas na disputa pelo 

mercado e às diversas organizações que disputam o share de mercado com o mesmo produto, 

com o passar do tempo, o ciclo de vida do produto acaba entrando em declínio e, com isso, 

reduzindo o lucro. Neste momento, permanecem no mercado apenas as empresas mais 

eficientes, os empresários mais empreendedores e inovadores (SCHUMPETER, 1982). 

Para Custodio (2011), o empreendedor é considerado como sendo um empresário que 

possui perseverança, energia, determina metas e faz tudo aquilo que pode para alcançá-las. É 

considerado inovador, criativo e que conhece e gosta do que faz. 

Segundo Cielo (2001, p. 45): 

O empreendedorismo é feito de muitos materiais diferentes e com dosagem 

também diferente em cada empreendedor, no entanto, acredita-se que existem 

características, maneiras de agir e pensar que favorecem o surgimento de 

indivíduos dotados de um maior ‘espírito empreendedor’. Muitas vezes, esses 

indivíduos têm sucesso, em áreas para as quais não se formaram na escola ou 

com as quais não estiveram propriamente associados durante a maior parte de 

suas vidas. Esse diferencial é o denominado potencial empreendedor. 

 

Na afirmação de Mai (2006, p. 39): 

O espírito empreendedor esteve presente na história da humanidade, fazendo 

com que a cultura empreendedora, cada vez mais, se fortalecesse e se 

enraizasse na civilização. No atual contexto de desafios e incertezas, o 

desenvolvimento das organizações e, até mesmo, sua sobrevivência depende, 

em grande parte, de indivíduos que conseguem identificar novas 

oportunidades de negócios através de um processo visionário. Depende, 

também, de que estes indivíduos saibam combinar recursos e habilidades de 

forma inovadora, para a concretização da ideia e conduzir, de forma eficaz, o 

empreendimento, objetivando o relacionamento amistoso entre empresa, seus 

membros e os mercados. 

 

O desenvolvimento da teoria do empreendedorismo é dado de forma paralela, sendo que 

na maior parte, ao próprio desenvolvimento da terminologia “empreendedor”. A definição do 

empreendedorismo acabou evoluindo em decorrência do tempo, quanto mais a estrutura da 

economia mundial se transformava, tornava-se também mais complexa. Desde seu surgimento 

na Idade Média, quando era utilizada para se referir às ocupações específicas, a noção de 

empreender acabou sendo refinada, tendo passado a incluir conceitos que tinham relação com 

a pessoa, em vez de ser com sua ocupação. Os riscos, a inovação e a criação de riqueza podem 

servir como exemplos dos critérios desenvolvidos na evolução dos novos negócios (MAI, 

2006). 
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Neste contexto, houve aqueles que se aprofundaram no estudo do empreendedorismo, 

com o intuito de criar conceitos para definir o empreendedor. Longenecker et al. (1998) e Mai 

(2006) fizeram suas contribuições. Para os primeiros autores, o empreendedor é a pessoa que 

inicia e/ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando continuamente. Já para Mai (2006), o empreendedor é 

considerado o indivíduo que consegue fazer as coisas terem ocorrência, pois é dotado de 

sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade da identificação de oportunidades. 

Mesmo que as diversas formas de definir o empreendedor se apresentem de diferentes prismas, 

todas contêm noções parecidas, como inovação, vantagem competitiva, dentre outras.  

Empreender é inovar, alterar, procurar novas oportunidades sendo um negócio novo ou 

dentro das empresas que já existem. As definições de empreendedorismo são diversas, 

entretanto, em sua essência, tem seu resumo em fazer diferente, fazer o emprego dos recursos 

à disposição de maneira criativa, assumir riscos calculados, buscando oportunidades, inovar 

(DORNELAS, 2003). 

De acordo com Dornelas (2012), o movimento do empreendedorismo em nosso país 

começou a tomar forma nos anos 90, com a criação de entidades como o Sebrae e a Softex. Até 

então, os ambientes políticos e econômicos eram poucos e nada receptivos, sendo que o 

empreendedor dificilmente encontrava informações para auxiliá-lo a empreender. 

O Sebrae é um dos órgãos mais conhecidos em todo o país pelos pequenos empresários 

que buscam suporte do que é necessário para iniciar sua empresa, assim como consultorias para 

resolução de pequenos problemas no seu negócio. Já a Softex, é uma entidade criada com o 

objetivo de levar as empresas de software do país ao mercado externo, mediante diversas ações 

que proporcionam ao empresário de informática, a capacitação em gestão e tecnologia 

(DORNELAS, 2012). 

Segundo Maximiano (2006, p. 6): 

Apesar das dificuldades, o Brasil apresenta algumas perspectivas positivas em 

relação ao empreendedorismo. Desde alguns anos atrás, foram criados órgãos 

e iniciativas de apoio ao empreendedor, como o Sebrae, as fundações 

estaduais de apoio à pesquisa, as incubadoras de novos negócios e as escolas 

superiores, que têm oferecido cursos e outros tipos de programas sobre o 

empreendedorismo. 
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Relacionado ao ensino do empreendedorismo, Dolabela (1999) afirma que no Brasil é 

possível dizer que o empreendedorismo apenas está iniciado, mas com os resultados alcançados 

no ensino, pode-se indicar que está apenas no início de uma revolução silenciosa. 

O primeiro curso de que se tem dados dessa área surgiu em 1981, na Escola de 

Administração de Empresa da Fundação Getúlio Vargas, na cidade de São Paulo, por meio da 

iniciativa do professor Ronald Degen. Hoje já temos uma variedade maior de cursos na área. 

De acordo com Vieira (2011, p. 17): 

O empreendedor começou a despertar interesse e ser estudado por 

pesquisadores de vários ramos de atividade da ciência como: a psicologia, 

administração, economia, sociologia, entre outras, que se dedicaram a 

pesquisar o empreendedor, seu papel, suas características, ocasionando o 

surgimento de uma variedade de definições. 

 

Para Mai (2006), se uma pessoa tem as características comportamentais mais comuns 

que são encontradas em empreendedores considerados bem-sucedidos, de certa forma, terá 

melhores condições para empreender. Já por outro lado, apesar de não serem apenas 

características empreendedoras que farão o sucesso da pessoa, sem elas poderão ser encontradas 

dificuldades para conseguir alcançar o sucesso empresarial. Antes de adentrar no mundo 

empresarial, é fundamental que o empreendedor busque se auto avaliar e, após isso, que ele 

reflita objetivamente acerca dos aspectos fundamentais de sua personalidade. 

O empreendedor tem a característica de planejar, organizar e administrar, sendo 

responsável pelas perdas e ganhos em consequência de imprevisibilidades da organização 

(HISRICH et al., 2014; DORNELAS, 2012). Minello (2014, p. 79) aponta para o mesmo 

caminho quando afirma que o empreendedor é “aquele que desenvolve algo inovador, tem 

iniciativa, capacidade de organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de 

transformar recursos e situações para proveito prático, aceitando riscos ou fracassos de suas 

ações”. 

Somente aquele que possui espírito empreendedor é capaz de fazer com que ideias que 

estão apenas no papel se concretizem e se transformem em oportunidades de crescimento para 

a empresa (SARKAR, 2008). Para isso, é preciso estimular os indivíduos a assumirem os riscos 

de suas ideias inovadoras e de seu intraempreendedorismo, porém, em contrapartida, a empresa 

deve aprender a aceitar os fracassos e erros de seus colaboradores, pois empreender é correr 

riscos e assumir desafios (LIZOTE, 2013). 
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No quadro 1, são apresentadas as características do perfil do empreendedor segundo 

Schmidt e Bohnenberger (2009): 

 

Quadro 1 – Características do perfil empreendedor 

Características Descrição 

Autoeficaz 

É a estimativa cognitiva que uma pessoa tem das suas capacidades de mobilizar motivação, 

recursos cognitivos e cursos de ação necessários para exercitar controle sobre eventos na 

sua vida. 

Assume riscos 

calculados 

Pessoa que, diante de um projeto pessoal, relaciona e analisa as variáveis que podem 

influenciar o seu resultado, decidindo, a partir disso, a continuidade do projeto. 

Planejador Pessoa que se prepara para o futuro. 

Detecta 

oportunidades 

Habilidade de capturar, reconhecer e fazer uso efetivo de informações abstratas, implícitas 

e em constante mudança. 

Persistente 
Capacidade de trabalhar de forma intensiva, sujeitando-se até mesmo a privações sociais, 

em projetos de retorno incerto. 

Sociável Grau de utilização da rede social para suporte à atividade profissional. 

Inovador Pessoa que relaciona ideias, fatos, necessidades e demandas de mercado de forma criativa. 

Líder 
Pessoa que, a partir de um objetivo próprio, influencia outras pessoas a adotarem 

voluntariamente esse objetivo. 

 Fonte: Schmidt & Bohnenberger (2009). 

 

Segundo Uriarte (2000), não é possível trazer a definição de apenas um modelo de perfil 

empreendedor, entretanto, há características básicas que acabam permitindo um determinado 

nível de classificação, como: 

1) Segurança: troca o certo pelo duvidoso, isto é, arrisca; 

2) Aprovação: recebe admiração por terceiros, isto é, tem status; 

3) Independência: possui o próprio capital e horários flexíveis; 

4) Desenvolvimento pessoal: está em aprendizado constante; 

5) Autorrealização: concretiza seus sonhos. 
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De acordo com Dolabela (1999), o empreendedor para ser bem-sucedido, precisa 

apresentar as seguintes características: 

 Iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização; 

 Trabalhar sozinho, ter perseverança e tenacidade; 

 O fracasso é considerado um resultado como outro qualquer. O empreendedor aprende com 

resultados negativos, com os próprios erros; 

 Ter grande energia. É um trabalhador incansável. Ele é capaz de se dedicar intensamente ao 

trabalho e sabe se concentrar aos seus esforços para alcançar resultados; 

 Saber definir metas e alcançá-las. Lutar contra padrões impostos. Diferenciar-se. 

Capacidade de ocupar um espaço não ocupado por outros mercados, descobrir nichos; 

 Forte intuição, alto comprometimento e crer no que faz; 

 Criar situações para obter feedback sobre o seu comportamento e saber utilizar tais 

informações para o seu aprimoramento; 

 Saber buscar, utilizar e controlar recursos; 

 Ser sonhador realista. Embora racional, usar também a parte direita do cérebro; 

 Ser líder, criar um sistema próprio com seus empregados; 

 Ser orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo; 

 Ter alta tolerância à ambiguidade e a incerteza e, ser hábil em definir a partir do indefinido; 

 Manter um alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar 

oportunidades de negócios; 

 Criar um método próprio de aprendizagem. Aprender a partir do que faz. Emoção e afeto 

são determinantes para explicar o seu interesse. Aprender indefinidamente; 

 Traduzir seus pensamentos em ações; 

 Tecer relações (contatos, amizades) moderadas, mas utilizá-las intensamente como suporte 

para alcançar seus objetivos. 
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De acordo com Mintzberg (2002), embora o espírito empreendedor tivesse em sua 

origem associação com os criadores dos próprios negócios, a palavra acabou sendo ampliada 

para descrever diversas formas de liderança. Desta forma, é possível abordar o empreendedor 

do ponto de vista da atividade profissional que exerce como empregado ou empresário. 

Portanto, o empreendedor é a pessoa que tem desejo e intenção de realizar um negócio 

de sucesso, em direção a atender um mercado que ainda não foi explorado ou que é insatisfeito 

(URIARTE et al., 2000). 

Os componentes relacionados ao empreendedorismo e que possuem presença em 

qualquer organização independentemente de seu porte, se está em etapa de criação ou já existe, 

que são quatro, de acordo com Morris e Kuratko (2002): 

1) Processos: gerenciá-los, reorganizá-los, subdividi-los, e aplicá-los no ambiente 

empresarial; 

2) Criar valor: quando se empreende, é criado algo novo onde não havia nada antes; 

3) Recursos: empreendedores fazem sua utilização de maneira singular, única e 

criativa, fazendo a combinação de recursos financeiros, pessoas, tecnologias, 

materiais, estrutura, fazendo a criação de valor e diferenciando seus esforços; 

4) Oportunidades: identificá-las com a capacidade da criação e construção do nada, 

uma visão sem referências prévias. 

 

Fleury (2006, p. 29) expõe que “no passado, a visão estratégica era privilégio da minoria 

pensante, situada na cúpula da organização. Hoje, essa visão tem que estar presente em todos 

os níveis (com diferentes ponderações e significações), fazendo parte das competências do 

indivíduo”. Com isso, os empreendedores hoje participam mais da estratégia da empresa. 

Pode-se observar que o indivíduo empreendedor é aquele que identifica a oportunidade, 

reúne os recursos necessários, e é responsável pela performance da organização (SARKAR, 

2008). Tem consideração também como um agente de mudança na empresa, com o objetivo de 

melhoria dos processos e criação novas oportunidades de negócio. Os intraempreendedores 

acabam apresentando as seguintes caraterísticas, segundo David (2004): anseio por liberdade 

dentro da empresa, possuem orientação para metas, são comprometidos e automotivados, 

possuem reação às recompensas e ao reconhecimento da empresa, gostam de riscos moderados, 
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não temem a demissão, fogem do estado estável e não gostam de rotinas, pois são pessoas 

criativas e inovadoras. 

A partir da definição de Dornelas (2012), um empreendedor necessita de habilidades 

técnicas e gerenciais, além, é claro, de características pessoais, conforme o quadro 2: 

 

Quadro 2 – Habilidades requeridas de um empreendedor  

 
           Fonte: Dornelas (2005, p. 40). 

 

O ambiente competitivo faz com que as empresas realizem o desenvolvimento de seus 

profissionais como especialistas na resolução de problemas. Sendo que essa possa se tornar uma 

maneira brusca de tratar as situações que acabam fugindo da normalidade nas organizações. No 

entanto, cada caso deve ser tratado como único, com o intuito de solucioná-los, resolvendo 

especialmente situações com os stakeholders, que afetam de maneira direta o resultado da 

empresa (LUZ, 2010). 

Destaca-se o trabalho de Lenzi (2008), que aborda a pesquisa desenvolvida por Cooley 

(1990). Nesse estudo, foram destacadas dez características de comportamento empreendedor, 

também chamadas de competências empreendedoras, agrupadas em três conjuntos, conforme 

demonstra-se no quadro 3 a seguir: 
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Quadro 3 – Competências empreendedoras 

Conjunto de Realização 

Busca de 

oportunidades e 

iniciativas 

Faz as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias; 

Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços; 

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos, 

equipamentos, terrenos, local de trabalho etc. 

Correr riscos 

calculados 

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente; 

Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados; 

Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

Exigência de 

qualidade e 

eficiência 

Encontra maneiras de fazer as coisas melhor e/ou mais rápido ou mais barato; 

Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência; 

Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou 

que atenda a padrões de qualidade que estejam previamente combinados. 

Persistência 

Age diante de um obstáculo; 

Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um 

obstáculo; 

Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir as metas e objetivos. 

Comprometimento 

Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa 

quando necessário; 

Colabora com os funcionários e coloca-se no lugar deles para terminar um trabalho; 

Esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade em longo 

prazo, acima do lucro em curto prazo. 

Conjunto de Planejamento 

Busca de 

informações 

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes; 

Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço; 

Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. 

Estabelecimento de 

metas 

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal; 

Define metas de longo prazo de forma clara e específicas; 

Estabelece metas mensuráveis de curto prazo. 

Planejamento e 

monitoramento 

sistemáticos 

Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos; 

Constantemente revisa seus planos levando em conta os resultados obtidos e mudanças 

circunstanciais; 

Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 

Conjunto de Poder 

Persuasão e rede de 

contatos 

Utiliza estratégias deliberadamente para influenciar ou persuadir os outros; 

Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos; 

Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

Independência e 

autoconfiança 

Busca autonomia em relação às normas e aos controles dos outros; 

Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente 

desanimadores; 

Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 

um desafio. 

 Fonte: Lenzi (2008). 

 

O empreendedorismo desempenha um importante papel na empresa, sendo bastante 

relevante para o planejamento e à tomada de decisão, sempre levando em consideração as metas 

traçadas (LAS CASAS, 2004).  
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Schumpeter (1982) afirma que o empreendedor é denominado como aquele que cria 

novos negócios, entretanto, poderá também trazer novidades dentro dos negócios que já 

existem. Isto é, o empreendedor com inserção na empresa é um intraempreendedor que não tem 

o desejo de sair da empresa onde encontra-se para a montagem de um novo negócio ou projeto 

novo. 

 

2.2 INTRAEMPREENDEDORISMO  

 

Uriarte (2000) enfatiza as semelhanças do empreendedor e do intraempreendedor 

mostrando que existem apenas tênues diferenças entre ambos, quando existem. O 

empreendedor é o indivíduo que abre seu próprio negócio, entra no mercado como empresário 

e gerador de empregos, e o intraempreendedor é também um empreendedor, porém trabalhando 

para alguém.  

O intraempreendedorismo é um sistema revolucionário para acelerar as 

inovações dentro de grandes empresas, através de um uso melhor dos seus 

talentos empreendedores. Os intraempreendedores são os integradores que 

combinam os talentos dos técnicos e dos elementos de marketing, 

estabelecendo novos produtos, processos e/ou serviços (PINCHOT, 1989,  

p. 9). 

 

As empresas acabam treinando seus funcionários para que esses façam a adoção de 

capacidades empreendedoras, passando a ter atuação como intraempreendedores (LEZANA et 

al., 2001). Não existe uma personalidade empreendedora ou intraempreendedora, o que existe 

são variadas características relacionadas com estas pessoas, como por exemplo: autonomia, 

autoconfiança, flexibilidade, independência, criatividade e liderança. 

Os primeiros registros sobre empreendedorismo corporativo datam de 1970 com os 

trabalhos de Peter Drucker e Arnie Cooper. Em seguida, surgiram trabalhos como os de Block 

(1982), Burgelman (1983), Kanter (1983), Miller (1983) e Pinchot (1989), que estabelecem que 

empreendedorismo corporativo é o comportamento empreendedor tido em organizações de 

grande e médio portes (apud HASHIMOTO, 2009). 

Longenecker e Schoen (1975) enumeram os três componentes fundamentais do 

empreendedorismo corporativo: 
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1) Inovação – Empreendedorismo está associado à ação inovadora ou criativa e envolve 

a criação de produtos, serviços, processos, negócios, mercados, alternativas de materiais e 

mudanças estruturais na organização; 

2) Autonomia – O empreendedor deve gozar de autonomia para tomar a decisão pelo 

uso de recursos, estabelecimento de objetivos, escolha de estratégias de ação e busca de 

oportunidades relevantes; 

3) Propensão a tomar riscos – Toda iniciativa empreendedora envolve algum grau de 

risco. Quanto maior o fator de inovação, maior é a incerteza, componente fundamental do risco, 

junto com o fator probabilidade. Mesmo o dinheiro não sendo seu, o risco de ser demitido está 

implícito no ônus da função. 

Burgelman e Sayles foram os primeiros a constatar que o conceito de 

empreendedorismo corporativo se refere mais a ações individuais do que a processos. Para os 

autores, não é só um processo multidimensional como ele afirma, envolve também os 

indivíduos da organização. E só acontece por causa do ‘comportamento autônomo estratégico’ 

dos funcionários no nível operacional (BURGELMAN; SAYLES, 1986). O trabalho dos 

autores foi bastante conveniente para que Pinchot (1989) tivesse ampla receptividade na 

concepção de um tipo específico de empreendedorismo corporativo, o intraempreendedorismo. 

O termo intraempreendedor foi traduzido do inglês (intrapreneur), por Pinchot em 1989, 

para designar o empreendedor interno, ou seja, indivíduos que empreendem dentro das 

empresas. São aqueles que, a partir de uma ideia, e recebendo a liberdade, incentivo e recursos 

necessários da empresa onde trabalham, dedicam-se obstinadamente a transformá-la em um 

produto/processo de sucesso. 

Nesse período, Pinchot (1989) destacou diversas atitudes que eram encontradas nos 

intraempreendedores da época que são: 

1) Ir para o trabalho a cada dia com disposição a ser despedido; 

2) Evitar ordens que possam interromper seus sonhos; 

3) Executar toda atividade fundamental para fazer seus projetos terem funcionamento, em 

relação com suas descrições de cargo; 

4) Encontrar indivíduos para ajudá-los; 
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5) Seguir a intuição em relação aos indivíduos que fizer seleção e trabalhar apenas com os 

melhores; 

6) Trabalhar de maneira “clandestina” o máximo que conseguir, pois a publicidade faz 

ativação do mecanismo de imunidade das empresas; 

7) Nunca fazer apostas numa corrida, a menos que estiver correndo nela; 

8) Lembrar que tem maior facilidade pedir perdão do que permissão; 

9) Ser leal com as metas, entretanto, realista em relação às suas maneiras de atingir; 

10) Honrar os patrocinadores. 

 

Os intraempreendedores são necessários não somente para iniciar novos 

empreendimentos em pequena escala, mas também para dar vida às empresas existentes, em 

especial às grandes (URIARTE, 2000).  

Pinchot inspirou vários autores com suas ideias de que o intraempreendedorismo deve 

ir além da criação de novos negócios e abranger também as atividades administrativas, 

estendendo o escopo para áreas funcionais, sejam elas diretas, sejam elas indiretas ao negócio. 

A abordagem de Pinchot é o foco no funcionário como unidade de análise, mas cuja atitude 

empreendedora é estimulada por meio de ações organizacionais para propiciar um ambiente 

interno que permita aos seus colaboradores empreenderem. Dentre os vários autores que deram 

continuidade a esta análise, Zahra ganhou destaque com seus estudos sobre a influência que 

fatores como ambiente, estratégia, contexto e variáveis organizacionais como cultura e estrutura 

exercem sobre o surgimento de negócios corporativos. 

O intraempreendedorismo busca compartilhar e otimizar o conhecimento dos 

funcionários, desenvolvendo-o como uma ferramenta para a inovação, com o intuito de criar e 

aperfeiçoar produtos e processos, buscando destacar-se no mercado. Na definição de Zahra e 

Covin (1995), o intraempreendedorismo apresenta duas dimensões: uma que inclui o 

compromisso da empresa em construir novos produtos ou processos, criando novos mercados, 

e outra dimensão abordando a renovação estratégica, que é a revitalização das operações. 

Moriano et al. (2009) destacam que identificar oportunidades, assumir riscos e ter ideias 

inovadoras são características do comportamento intraempreendedor, e essas habilidades estão 

sendo cobradas cada dia com mais intensidade no ambiente organizacional. Assim sendo, as 

organizações se voltam para o intraempreendedorismo como uma estratégia competitiva 



31 

 

 
 

(STEVENSON; JARILLO, 1990). Inclusive os gestores corporativos, os líderes e os 

acadêmicos estão em busca de métodos inovadores para incentivar pessoas e equipes a serem 

mais criativos e tornarem as organizações mais competitivas (KENNEY; MUJTABA, 2007). 

Segundo afirma Skora (2006), o intraempreendedorismo consiste em incentivar a 

proatividade e inovação, ou seja, antecipar as mudanças de cenários e as necessidades e 

expectativas dos clientes e das demais partes interessadas e implementar ideias que sejam 

geradoras de um diferencial competitivo. 

Barreto (1998) define que as empresas querem cada vez mais profissionais que tragam 

soluções inusitadas para seus problemas, que sejam proativos e inovadores, ou seja, que tenham 

um perfil intraempreendedor. Basicamente, eles querem que esses funcionários apliquem o 

comportamento empreendedor em prol da própria empresa. Se, em sua forma tradicional, o 

empreendedorismo é realizado por empreendedores, que agem de forma independente e são os 

únicos responsáveis pelos riscos e beneficiário da ação empreendedora. A ação empreendedora 

é realizada por intraempreendedores, que são colaboradores de uma organização (diretores, 

gerentes e demais funcionários), que agem como empreendedores. Essa ação empreendedora é 

feita visando os objetivos da organização, que também sofrem as consequências dos riscos e 

benefícios das ações empreendedoras, e ambiente e recursos podem facilitar ou dificultar essa 

ação.  

De acordo com Dornelas (2003), o intraempreendedorismo acaba envolvendo a 

extensão do domínio de competência empresarial, correspondendo a uma conjuntura de 

oportunidades partindo de combinar novos recursos com geração de forma interna na empresa. 

Existem algumas divergências entre os próprios pesquisadores. Alguns como Schollhammer, 

Burgelman, Pinchot, Kuratko, Rule e Irwin consideram o intraempreendedorismo um fenômeno 

existente apenas em grandes empresas e, por isso, focaram suas pesquisas em grandes 

corporações (ANTONCIC; HISRICH, 2001). Para outros, o intraempreendedorismo é essencial 

para organizações menores (ZAHRA; PEARCE, 1994), e atividades empreendedoras são vitais 

para empresas de todos os portes prosperarem e florescerem em ambientes competitivos 

(BARRINGER; BLUEDORN, 1999). 

A partir dos anos 80, passaram a ter destaque os contextos do intraempreendedorismo e 

como poderiam ser praticados nas organizações por colaboradores empreendedores, fazendo 

indicação de como a inovação poderia ter desenvolvimento e alcance partindo do 

empreendedorismo interno (DORNELAS, 2003). 
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As perspectivas para aquela época, segundo Dornelas (2003), eram: 

 Criar riqueza, pois o empreendedor acaba assumindo os riscos fazendo sua associação 

com as facilidades de produção de algo em troca do lucro; 

 Criar novos negócios que não tinham existência em momento anterior; 

 Criar a inovação combinando singularmente recursos, fazendo dos produtos atuais 

obsoletos; 

 Criar alteração partindo de ajustes, adaptações dos indivíduos às abordagens e 

habilidades que levam a identificar as distintas oportunidades; 

 Criar emprego, pois o perfil empreendedor da empresa acabará fazendo-a ter 

crescimento, necessitando de novos funcionários; 

 Criar valores, pois empreendedores têm vistas a oportunidades ainda sem exploração; 

 Criar o crescimento, pois o empreendedorismo tem relação de maneira intensa e em 

positividade com o crescimento das vendas. 

 

Levando em consideração essas perspectivas, Alencar (1998) desmembrou o tema de 

maneira mais detalhada para verificar a ocorrência do empreendedorismo dentro das empresas 

e como poderia ser intensificado. 

O empreendedorismo corporativo pode ser definido como identificação, 

desenvolvimento, captura e implementação de novas oportunidades de negócios, requerentes 

de alteração para o emprego de recursos, conduzindo para criar novas competências, que 

acabaram resultando em novas possibilidades de posicionamento no mercado, gerando a criação 

de novos valores para todos que se relacionem com a corporação (DORNELAS, 2003). 

Dornelas (2003) explicita que o empreendedorismo corporativo tem na sua essência, 

como elemento de grande importância para auxiliar as decisões, estratégias e estruturas da 

empresa. A estratégia é como a empresa faz o alinhamento de seus recursos-chave dentro de 

seu ambiente. Com isso, a estratégia faz a inclusão das competências-chave da empresa, 

emprega recursos, métodos competitivos e o escopo das operações, numa unidade de negócios 

e no nível corporativo. Já a estrutura é a maneira pela qual a empresa faz a implementação de 

sua estratégia. 
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Uma modificação na estratégia da empresa para a obtenção de melhores resultados é 

pressuposta de modificações na estrutura da empresa e seus processos, incentivando inovações 

para que os funcionários tenham adaptação às alterações. De acordo com Reginaldo (2013), o 

intraempreendedorismo tende a criação de um comportamento empresarial que venha a 

propiciar a valorização das ideias dos funcionários que fazem composição do próprio quadro 

de colaboradores da companhia. 

De acordo com Birley e Mizuka (2011), existem duas modalidades de 

empreendedorismo, que são: o intraempreendedorismo, que é o foco deste estudo, e engloba os 

indivíduos que trabalham dentro de uma empresa que já existe e que são empreendedores das 

suas carreiras dentro da empresa para onde trabalham, e a outra maneira de empreender 

denominada de startup que trata da criação dos novos negócios. 

Uma empresa que pratica o intraempreendedorismo na sua rotina, possui maiores 

probabilidades de prática do corporate venture, pois com o perfil empreendedor da empresa 

existe uma maior possibilidade de novas unidades de negócios, de projetos externos à empresa. 

É observado um maior grau de inovação nesta modalidade, pois o trabalho em um projeto de 

algo totalmente novo é requerente de mais inovação e criatividade dos intraempreendedores 

que tem seu trabalho com processos que já existem. Assim, o empreendedorismo corporativo 

torna-se uma soma da inovação que a empresa acaba praticando e desenvolvendo, de sua 

renovação e esforços para implementar novos negócios (DAVID, 2004).  

O intraempreendedorismo engloba a criação de novos negócios e o desenvolvimento de 

novas oportunidades de negócio nas organizações. Seiffert (2004) sugere um modelo para o 

desenvolvimento e o crescimento de novos negócios em corporações e apresenta algumas 

ferramentas, processos e práticas para a sua implementação. Entre elas, destaca-se a espiral de 

empreendedorismo corporativo, que demonstra o tipo de empreendedorismo corporativo mais 

apropriado para cada etapa da trajetória de crescimento da organização (produto, negócio, áreas 

de negócio e sistema econômico).  

David (2004) divide o intraempreendedorismo em três modalidades: a) corporate 

venture: com relação a criar uma nova unidade de negócio, podendo ser uma startup, por 

exemplo; b) joint-venture, caracterizando um novo empreendimento de uma empresa que já 

existe; c) o intraempreendedorismo que trabalha as conceituações de empreendedorismo dentro 

da estrutura empresarial de forma interna. O intraempreendedorismo tem sua subdivisão na 
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inovação e na geração de novos produtos e renovação das estratégias, ambas as modalidades de 

empreendedorismo corporativo possuem foco nas oportunidades de negócio. 

Leisure, Bolze e Haley (2001) apresentam de forma simplificada um processo de 

desenvolvimento de negócios, onde destacam a importância de haver um estágio de preparação 

corporativa. Neste estágio preparativo, a organização deve deixar claro os seus objetivos 

estratégicos. Deve também, disponibilizar a estrutura necessária e selecionar as oportunidades 

que atendam aos seus objetivos. Seguem os estágios de preparação segundo os autores: 

 Intenção: definir os objetivos estratégicos e intenções para desenvolvimento de 

novos negócios; 

 Estrutura: formalizar a organização para desenvolvimento, incentivos e processo 

para obtenção de novas ideias; 

 Filtrar: selecionar e financiar ideias que atendem aos objetivos da corporação. 

Em continuidade à preparação, Leisure, Bolzan e Haley (2001) descrevem as etapas do 

processo de lançamento de novos negócios em corporações. 

 Ideia: a partir dela as outras etapas terão ou não sucesso; 

 Conceito: formulação de uma grande ideia; 

 Desenho: transformar a ideia em negócio (plano rigoroso); 

 Construir: agressivamente construir e lançar um novo negócio; 

 Escalar: escalar apropriadamente para alcançar sucesso de mercado.  

Seiffert (2004), aborda de forma prática o tema desenvolvimento de novos negócios em 

corporações ou em empresas, apresentando um modelo aplicado que foi criado para suprir a 

lacuna de como fazer, adotando uma abordagem mais processual e integrada às estratégias das 

empresas, na qual o intraempreendedor é parte de um sistema mais amplo. Ainda segundo o 

autor, o corporate venturing é consolidado e entendido como toda atividade de 

desenvolvimento de novos negócios realizada por uma organização, e o corporate venture 

capital é onde a corporação utiliza práticas similares a fundos de capital de risco, e o 

desenvolvimento de novos negócios corporativos, onde novos negócios são desenvolvidos 

dentro da corporação ou empresa. 

Segundo Dornelas (2003), os termos corporate venturing e empreendedorismo interno 

são duas modalidades do empreendedorismo corporativo. Para ele, o corporate venturing está 

mais relacionado à criação de negócios fora da organização, mesmo que tenha sido 
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originalmente iniciado internamente. Assim, o novo negócio passa a ser mais autônomo, tendo 

regras próprias, não seguindo regras da corporação de onde foi originado. Já o 

empreendedorismo interno é voltado para projetos e negócios internos na empresa. Desta forma, 

as características que cada uma das modalidades do empreendedorismo corporativo apresenta 

são: 

 Corporate venturing: joint-ventures, spin offs e capital de risco; 

 Empreendedorismo interno: novos negócios, unidades de negócios autônomas e 

equipes de inovação. 

Seguindo uma lógica semelhante, Antoncic e Hisrich (2003) definem o 

intraempreendedorismo como uma manifestação de processos empreendedores dentro de uma 

organização já existente, independentemente do seu tamanho. Para os autores, não consiste 

apenas na criação de novos negócios, mas também na viabilização do surgimento de atividades 

inovadoras, como a criação de novos serviços, processos, produtos, tecnologias, estratégias e 

posturas competitivas. 

Antoncic e Hisrich (2003) ainda afirmam que o intraempreendedorismo deve ser visto 

como sendo essencialmente baseado e orientado para as atividades que ocorrem dentro dos 

limites da organização, com o intuito de aprimorar processos, produtos, serviços, tecnologias, 

normas, orientações, estruturas e operações da organização. Portanto, o intraempreendedorismo 

é tido para os autores como um conceito integrador de diversos componentes organizacionais. 

De acordo com Dornelas (2003), a inovação tem envolvimento em criar e introduzir 

produtos, processos e sistemas empresariais. A renovação tem em seu significado revitalizar as 

operações da empresa, partindo da mudança de escopo do seu negócio, abordagem competitiva 

ou ambos. Tem em seu significado também desenvolver ou ter a aquisição de novas 

competências que acabarão levando a criar valor para os clientes, funcionários e acionistas. 

É preciso avaliar as regras e as condições do ambiente empresarial para colocar em 

prática o empreendedorismo corporativo. Outro fator de grande importância, além das 

oportunidades de negócio, é disponibilizar os recursos que as empresas têm para ofertar, para 

que as oportunidades de negócios com identificação tenham concretização e os indivíduos que 

farão composição da equipe tenham condição para realizar a ação, os denominados 

empreendedores corporativos (HASHIMOTO, 2006). 
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Durante o processo, é perfeitamente aceitável que surjam incertezas, assim, fica a 

critério dos empreendedores sempre fazer uma avaliação de forma cautelosa dos riscos 

envolvidos, fazendo análise das possibilidades e consequências futuras do projeto 

(HASHIMOTO, 2006). Ainda, segundo este autor, nesse modelo, o líder elabora um plano de 

negócio juntamente com a equipe que faz a avaliação das oportunidades, discutindo e 

interagindo acerca de todas as fases, até mesmo quanto a verba necessária para que a equipe 

tenha liberdade de exercer sua inovação e criatividade em paralelo com a liderança do gestor 

para o cálculo dos riscos, e depois então fazer a concretização do projeto. 

De acordo com Dornelas (2003), seguem as fases que ajudam nesse processo de 

planejamento, identificação, avaliação e definição: 

 Identificar e avaliar a oportunidade; 

 Definir a conceituação do negócio; 

 Planejar as atividades que serão implementadas, estratégias que serão utilizadas, definir 

as metas e os resultados almejados; 

 Identificar os recursos necessários; 

 Aquisição de recursos de maneira interna, realocar os recursos à disposição ou procura 

de recursos de forma externa; 

 Implementar e gerenciar o projeto; 

 Colher os frutos e avaliar os resultados. 

Sabe-se que a criação e o desenvolvimento das organizações são fundamentais para a 

sustentabilidade em qualquer país, contribuindo para a geração de empregos e para o 

desenvolvimento e crescimento econômico. Contudo, para se manter no mercado, é necessário 

que sua gestão se torne, cada vez mais, empreendedora e inovadora, no sentido de buscar 

alternativas para a sua sobrevivência e sustentabilidade. Souza (2001, p. 32) destaca que “no 

atual contexto de incertezas e desafios, o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência das 

organizações depende, em grande parte, da formação e da capacitação dos seus atores”. 

Conforme a autora, essa formação está voltada para conhecimentos e habilidades, bem como 

para a busca da criatividade e da autorrealização, fatores essenciais para intraempreendedor. 

De acordo com David (2004), o intraempreendedor é considerado um indivíduo dentro 

da empresa que acaba assumindo a responsabilidade direta para a transformação de uma ideia 
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num produto final com lucros partindo da tomada de risco e inovação. Há ainda outros autores 

que utilizam a expressão “empreendedores intracorporativos” (LENZI et al., 2011).  

Em geral, o intraempreendedor precisa ter sua preocupação não apenas em criar novos 

empreendimentos, mas fazer colaboração para o crescimento e sucesso empresarial, assumindo 

riscos calculados, fazendo a identificação de oportunidades, inovando, tendo criatividade e 

trabalhando de maneira em harmonia com as outras pessoas (DORNELAS, 2008). 

Os intraempreendedores acreditam que o reconhecimento contribui para sua ação 

empreendedora, uma vez que assim aumentarão as chances de serem lembrados no momento 

em que surgirem oportunidades de promoção. Além disso, as recompensas financeiras 

oferecidas também os motivam a querer dar ideias e implementar os projetos, mesmo que para 

isso precisem dedicar tempo e esforço extras para a empresa. Empreendedores corporativos 

valorizam as condições organizacionais e estímulos pessoais quando ações empreendedoras são 

valorizadas e podem lhes render resultados de prestígio profissional, dentro ou fora da empresa, 

além de benefícios diretos, em alguns casos (VILAS BOAS, 2009). 

É preciso fazer uma análise cautelosa das vantagens do intraempreendedorismo sem 

possuir uma visão excessivamente otimista, e assim não ocorrer uma distorção da realidade 

desta metodologia que, como foi visto, é possível ter utilidade para as empresas, entretanto, não 

se torna solução para todo problema (BHATT, 2001). 

Uma das maiores vantagens do intraempreendedorismo é a possibilidade de inovar. Em 

alguns casos essa inovação acaba desabrochando em forma de vantagem competitiva para a 

empresa. Segundo Ito, Hayashi, Gimenez e Fensterseifer (2012), a criação de vantagem 

competitiva está fortemente ligada à capacidade que as empresas têm de gerir seus recursos 

internos e externos, a fim de melhor se posicionar perante seus concorrentes e criar valor para 

seus compradores.  

O diferencial da empresa empreendedora está em explorar oportunidades que seus 

concorrentes ainda não observaram. Para isso, devem explorar recursos que não serão 

facilmente replicados por seus concorrentes (HITT, 2002). 

De acordo com Porter (1989), as empresas podem atuar sob três aspectos genéricos: 1) 

liderança de custo, centrada na produção a custos abaixo da média de mercado; 2) diferenciação, 

em que se busca competir por meio da criação de algo diferente das demais empresas atuantes; 

3) e enfoque, no qual a organização se volta para estratégias focadas num segmento ou setor, 
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traçando ações específicas que as levem a uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, a 

melhores resultados em longo prazo.  

Para melhor fazer análise das vantagens voltadas ao intraempreendedorismo, se faz 

necessário analisar sob dois prismas diferentes, o lado da empresa e o do colaborador. Perante 

o ponto de vista empresarial, uma das vantagens que tem relevância é a de se ter colaboradores 

possuintes de visão de sócios, com dedicação como fossem os próprios donos do negócio. 

Equivale a ter funcionários que, literalmente, vestem a camisa da empresa, como se diz na 

linguagem popular (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Ainda diante do contexto empresarial, existe a vantagem da prática do 

empreendedorismo como proatividade. O intraempreendedor acaba enxergando a 

implementação de suas ideias como sendo um desafio para ele, e, por acreditar nelas e que elas 

contribuirão para desenvolver a empresa onde trabalha, empenha-se em sua viabilização 

(DORNELAS, 2012). 

Uma das vantagens relacionada com o objeto de estudo, que são as empresas varejistas, 

é a possibilidade de ter um menor índice de rotatividade, se ela, de forma real, tiver interesse 

na preservação daqueles que possuem desempenho superior aos demais colaboradores 

(DAVID, 2004). 

Perante o contexto dos funcionários, as principais vantagens são a participação nos 

lucros empresariais, como também nas decisões, participações nos brainstorms constantes para 

criar novos produtos e serviços e para reestruturar os procedimentos internos, os inventivos à 

inovação e à liberdade para criação e inovação. É possível notar a grande importância 

psicológica dessas vantagens para os funcionários, deixando de apresentar um papel em 

passividade (PINCHOT; PELLMAN, 1999). 

Solomons (1961, p. 378) afirma que:  

[...] para usar a definição do lucro para uma entidade de negócio ao invés de 

para um indivíduo, nós precisamos somente modificá-la levemente, o lucro do 

negócio, se ele é incorporado como uma entidade legal, separada ou não, e a 

quantia pela qual seu patrimônio líquido aumentou durante o período, devia 

permissão sendo feita para qualquer novo capital contribuído pelos seus donos 

ou para qualquer distribuição feita pela empresa para seus proprietários.  

Partindo dessa afirmação, será atribuído a resultado o sentido de lucro, ou seja, para que 

a ação tenha gerado o resultado de uma ação inovadora, necessariamente tem que ter gerado 
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algum lucro, seja em espécie ou não, como por exemplo o ganho de tempo nas atividades etc. 

(GUERREIRO, 1991). 

Diversas dessas vantagens exigem uma análise crítica, pois também acabam trazendo, 

em seu contexto, diversas desvantagens, com causas, diversas vezes, por meio das distorções 

administrativas que, de forma tradicional, permeiam a maior parte das empresas (PINCHOT; 

PELLMAN, 1999). 

A organização não deve criar obstáculos ao desenvolvimento e surgimento do novo, ao 

contrário disso, deve facilitar o surgimento de novidades propiciando um ambiente favorável. 

Ter um ambiente que favoreça tais possibilidades é fator primordial. Como exemplo, o 

incentivo à competitividade entre os líderes em uma organização estimula que seus gestores 

sejam inovadores em processos e práticas mercadológicas (GUPTA; MALHOTRA; 

CZINKOTA; FOROUDI, 2016).  

No entanto, a competitividade estimula impactos negativos no trabalho em equipe são 

quase inevitáveis. Para David (2004), a competitividade pode tornar-se uma desvantagem do 

intraempreendedorismo, pois poderá acabar gerando uma competição excessiva.  

Uma outra desvantagem relacionada com o intraempreendedorismo é que ele exige dos 

funcionários um conhecimento bem acima da média para que as proposições tenham aprovação. 

Ainda que isto possa parecer como positividade, sendo que, de forma aparente, gere trabalho 

de qualidade em superioridade, poderá acabar gerando determinado desconforto perante a mão 

de obra com menor privilégio, que não possui conhecimento suficiente para a apresentação de 

boas proposições. A autoestima desta mão de obra poderá ser afetada, o que tolhe seu empenho 

na tentativa de ter capacitação para a melhora (PINCHOT; PELLMAN, 1999). 

Há também que se levar em consideração uma última desvantagem do 

intraempreendedorismo, podendo realizar estímulos em premiar somente por dinheiro, a 

empresa acaba correndo o risco de possuir funcionários que apenas exercem suas atividades por 

dinheiro. Sabe-se que, baseado em Herzberg (1959), nem sempre a premiação em dinheiro tem 

maior índice de sucesso.  

Assim, segundo David (2004), os recursos humanos tornam-se carreiristas por caráter. 

Tem-se a impressão, quase que como uma certeza, de que não existe mais “fidelidade plena”, 

mas sim a “fidelidade relativa”. Neste contexto, a habilidade e possibilidade da empresa de 

negociar com os bons colaboradores exige que se tornem bem maiores do que antigamente. 



40 

 

 
 

O empreendedor não tem seu foco somente no dinheiro, mas também em realizar e 

construir o novo. Ele tem o desejo de transformar o impossível no inevitável. Pelo menos é 

assim que se espera que seja (HISRICH; PETERS, 2004).  

As empresas estão constantemente identificando oportunidades de novos negócios e de 

sua transformação em realidades rentáveis. Assim, a busca constante por inovação acaba se 

colocando como uma importante estratégia de sobrevivência no mercado (BERNARDINO et 

al., 2008).  

Drucker (2012) fala que os empreendedores são considerados pessoas que inovam, 

sendo que a inovação é instrumento dos empreendedores, o meio pelo qual exploram mudanças, 

assim como, oportunidades para um negócio, um processo ou um serviço diferente. 

Busca-se a seguir diferenciar a figura do gerente, do empreendedor e do 

intraempreendedor para estabelecer por meio das características, quais são as formas de atuação 

de acordo com as situações e no que se diferem, por meio de uma adaptação do modelo de 

Dornelas (2003). 
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Quadro 4 – Diferenças entre gerentes tradicionais, empreendedores e intraempreendedores 

Característica Gerente Empreendedor Intraempreendedor 

Motivação 

Motivado pelo poder, 

busca promoções e 

outras recompensas 

corporativas 

tradicionais. 

Quer liberdade, 

orientado para metas, 

autoconfiante e 

automotivado. 

Quer liberdade e acesso aos 

recursos da empresa. 

Orientado para metas e 

automotivado, mas também 

reage às recompensas e ao 

reconhecimento. 

Atividade 

Delega a ação. 

Supervisão e relatórios 

ocupam a maior parte 

do tempo. 

“Mão na massa”, porém 

às vezes aborrece algum 

funcionário fazendo o 

trabalho dele. 

Põe a “mão na massa”. 

Sabe quando e como 

delegar. 

Competência Administração, política. 
Negócios, gerência e 

política. 

Empreendedor com 

habilidade política. 

Interesses 
Acontecimentos 

internos da empresa. 
Tecnologia e mercado. 

Dentro e fora da empresa, 

mercado. 

Erros Evita erros. 
Aprendizagem com 

erros. 

Erros são evitados, mas 

aprende-se com eles. 

Risco 
Cauteloso, mais pra 

cuidadoso. 

Gosta de riscos 

moderados. Investe alto 

e espera sucesso no 

retorno. 

Gosta de riscos moderados. 

Não tem medo de ser 

demitido, portanto não vê 

risco. 

Decisões 

Concorda com quem 

tem mais poder. Espera 

para decidir até saber o 

que o superior deseja. 

Segue sua visão 

particular. Decisivo 

orientado para a ação. 

Gosta que os outros 

concordem com sua visão. 

Mais paciente e disposto a 

compromissos, mas ainda 

executor. 

Status 

Importa-se com 

símbolos de status 

(escritório, carro etc.) 

Fica feliz em sentar em 

um caixote desde que o 

trabalho esteja sendo 

feito. 

Considera os símbolos de 

status tradicionais uma 

piada – prefere símbolos de 

liberdade. 

Relações Hierarquia formal. Parcerias e negociações.  
Hierarquia “amiga”, usa a 

seu favor. 

A quem serve Aos donos e superiores. 
A si mesmo e aos 

clientes. 

A si mesmo, clientes e 

patrocinadores. 

 Fonte: adaptado de Dornelas (2003). 

 

Mesmo seguindo as definições acima, ficam dúvidas sobre os papéis que diferem o 

empreendedor do intraempreendedor e do gerente tradicional. Várias características se repetem 

e só se diferem por ser a realidade do intraempreendedor atuar dentro dos limites da empresa. 

Incerteza, resiliência, discrição, intuição, ação, dedicação, determinação, lealdade, jogo de 

cintura e sonhos são elencados no rol dos dez mandamentos do intraempreendedor (PINCHOT, 

1989). São esses conceitos e atributos que, em regra, diferenciam o empreendedor, o 
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intraempreendedor e o gerente. O que não os diferencia é a busca pelo novo, pois no topo dos 

objetivos de ambos está a vontade de fazer o melhor e se diferenciar, seja na carreira ou no 

mercado corporativo. A inovação é o próximo tópico deste estudo. 

 

2.3 INOVAÇÃO 

 

A teoria da inovação teve início com Schumpeter (1975), ao observar que o 

desenvolvimento do capitalismo era resultado de uma combinação de inovações, e desde então 

tem sido reconhecida como uma das características essenciais das economias contemporâneas 

e motor do desenvolvimento econômico (NELSON; WINTER, 2005).  

Diversas são as definições para a inovação, das quais destacam-se: 

 Introdução de um bem que seja novo para alguns consumidores ou de qualidade 

maior; métodos de produção que sejam novos para um segmento particular da 

indústria; abertura de novos mercados; uso de novas fontes de suprimentos 

(SCHUMPETER,1975). 

 Melhorias na tecnologia e métodos de fazer as coisas podem ser manifestadas 

através de mudanças em produtos, em processos, novas formas de marketing e 

de distribuição (PORTER, 1989). 

 

Sob a ótica de Porter (1989), a inovação pode surgir tanto das atividades tradicionais de 

pesquisa e desenvolvimento quanto do aprendizado organizacional. 

São muitas as definições de inovação, que foram se transformando desde Schumpeter 

(1975). Segue o quadro 5, a fim de elucidar a evolução da definição de inovação: 
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Quadro 5 – Definições de inovação 

 
 Fonte: Ribeiro Serra et al. (2008). 

 

Na afirmação de Sarkar (2008, p. 23), “inovação é a ferramenta específica dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 

negócio ou serviço diferente [...]”. O sujeito que pode desenvolver e implementar a inovação 

em uma empresa é o intraempreendedor, uma vez que ele está familiarizado com os processos, 

conhece o produto/serviço e a organização como um todo. Cabe aos intraempreendedores 

encontrarem as fontes de inovação, que apontam novos caminhos e oportunidades para 

inovações de sucesso. Entretanto, a afirmação que melhor se conecta com 

intraempreendedorismo é a de que a inovação ocorre quando uma empresa acaba apreendendo 

a fazer algo que já fazia, e passe a fazê-lo de forma sustentável ou passa a deixar de fazer algo 

que fazia em algum momento do passado e continua sem fazê-lo de maneira sustentável 

(SARKAR, 2008). 

Organizações almejam, por meio da inovação, atender às exigências dos consumidores, 

aumentar sua produtividade, melhorar a qualidade do produto e diminuir o ciclo de projetos, no 

intuito de se manterem à frente da concorrência. Segundo Sundbo e Gallouj (1998), as forças 

que dirigem o processo de inovação podem ser externas ou internas. As forças internas são 

estabelecidas pela existência ou não de estruturas formais dedicadas à inovação. As forças 

externas estão relacionadas com as trajetórias institucionais, tecnológicas, gerenciais, sociais e 

profissionais que influenciam uma determinada atividade.  
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Ser capaz de fazer o que nenhuma outra empresa fez ou concretizá-lo de forma mais 

eficiente leva a companhia a ter uma fonte efetiva de vantagem competitiva. As diferentes 

formas como essas forças podem se combinar em cada situação específica determinará o padrão 

de inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005).  

As inovações podem ser do tipo incremental ou radical. As inovações incrementais 

abordam melhorias no produto, como em seu design, ou aperfeiçoamentos nos processos. Este 

tipo de inovação é desenvolvido de forma branda e contínua. Já a inovação do tipo radical 

consiste em criar um produto completamente novo ou mudar completamente um processo. Tem 

caráter descontínuo, o qual rompe os limites até antes adotados (TIGRE, 2006). 

Schumpeter destaca que inovação não é sinônimo de invenção. No entanto, inovação 

não é necessariamente a invenção de um novo produto, por exemplo. É possível alterar processo 

ou reinventar e adequar antigas ideias.  

É inteiramente imaterial se uma inovação provém de uma invenção ou não. 

Inovação é possível sem nada que possamos identificar como uma invenção, 

e uma invenção não necessariamente induz a uma inovação; a invenção por si 

só não produz nenhum efeito economicamente relevante. [...] mesmo quando 

a inovação resulta de uma invenção, que tanto pode ter acontecido 

autonomamente como em resposta a uma dada situação de negócio, as duas 

ações são, econômica e sociologicamente, duas coisas inteiramente diferentes, 

mesmo quando por acaso são executadas pela mesma pessoa. As atitudes 

pessoais e os processos sociais que produzem invenções e inovações 

pertencem a diferentes esferas, e as relações entre ambas são muito mais 

complexas do que pode parecer à primeira vista” (SCHUMPETER, 1975, p. 

84). 

 

A viabilização da inovação está muito mais ligada ao empreendedor do que ao inventor. 

De acordo com Drucker (1985), a inovação é a ferramenta de trabalho dos empreendedores, o 

meio pelo qual eles usam as mudanças como oportunidades para novos negócios. Somente criar 

não é suficiente, tem que implementar. A inovação está ligada com a implementação, o processo 

de inovação deve aumentar os lucros e diminuir os custos, ou seja, tem que ter efetividade para 

ter validade. 

Apesar do Manual de Oslo (OCDE, 2005) ser o mais utilizado para classificar as 

inovações, nos objetivos desta dissertação optou-se pela categorização da inovação por meio 

de suas dimensões, conforme estudo por Sawhney, Wolcott & Arroniz (2007). Portanto vale o 

registro do manual para introduzir as 12 dimensões que virão a seguir. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), os tipos de inovação são: 
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Quadro 6 – Os tipos de inovação 

 
   Fonte: Manual de Oslo (OCDE, 2005). 

 

 

Porém, para que um processo de inovação de fato tenha sucesso, é preciso tempo. 

Tempo para que ideias adequadas surjam, bem como tempo para que essas ideias sejam 

implementadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. Mas, nem sempre todos os insights chegam até 

a última fase. Pode ser que uma ideia não seja viável no momento atual em que a organização 

está enfrentando, mas que, se a empresa não a descartar, poderá, futuramente, voltar a analisá-

la e, talvez, desenvolvê-la num determinado momento em que julgue propício (PINCHOT, 

1994). Para ilustrar esta situação descrita, há o caso da 3M que fez exatamente isso com o post-

it, a princípio uma ideia não usada e depois vir a se tornar um dos produtos de maior sucesso 

na empresa, lançada em um momento oportuno. 

Segundo Bautzer (2009), o consumidor mudou seu comportamento de compra, suas 

preferências, suas prioridades. Atualmente, o consumidor muda de posicionamento ou opinião 

na mesma velocidade que recebe as informações, ou seja, é mais flexível e suscetível à 

mudança. Ele não é atraído por um produto ou serviço somente porque pode lhe suprir uma 

necessidade, mas sim por aquele que lhe ofereça novas opções, novos estilos de vida e que lhe 

proporcione vivenciar novas experiências.  
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Segundo Sawhney, Wolcott e Arroniz (2007), inovação comercial é criar um novo valor 

com consistência para aquele que consome e para a empresa, por meio de modificação criativa 

de uma ou mais dimensões do sistema.  

Sawhney et al. (2007) adotaram uma definição mais ampla de inovação ao considerar 

que existem 12 dimensões nas quais as empresas podem criá-la. Seguem as dimensões no 

quadro 7, que segue: 

 

Quadro 7 – As 12 dimensões da inovação 

 
  Fonte: Sawhney, Wolcott & Arroniz (2007). 

 

Para Drucker (1987), todas as empresas precisam da inovação como uma competência 

essencial. O intraempreendedorismo proporciona a criação de um ambiente organizacional, em 

que a inovação tem o poder de transformar as pessoas em intraempreendedores de sucesso. Esse 

ambiente encoraja os colaboradores a desenvolverem e exporem suas ideias, possibilitando que 

essas ideias sejam levadas para níveis superiores. A aceitação de pequenos erros é parte 
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primordial do aprendizado para atingir os objetivos, ofertar aperfeiçoamento e qualificação 

especiais para os funcionários que acabarem revelando comprometimento. 

É de suma importância a compreensão da inovação num contexto amplo. Sawhney et 

al. (2007) levam em conta três aspectos, que são: 

a) Cabe ao cliente a decisão do valor da inovação na aceitação ou não do pagamento por 

ela; 

b) A inovação poderá ter ocorrência em qualquer aspecto do sistema; 

c) Na inovação, a empresa necessita levar em conta todas as dimensões de seu sistema de 

negócios, pois a inovação é considerada sistemática. 

 

O mundo está conectado, e o ambiente de mercado sofre mudanças constantemente que 

obrigam a inovar para sobreviver. Buscar a inovação com a utilização de elementos externos à 

empresa possibilita a construção de soluções mais aderentes às necessidades do mercado ou a 

própria descoberta de novas necessidades. A interação com parceiros, clientes e até mesmo 

concorrentes pode proporcionar a implementação de novas ideias que gerem vantagem 

competitiva (ZACCARELLI, 2000). As vantagens competitivas são cada vez menos sólidas e 

duradouras e esta realidade induz a estabelecer a inovação como uma ciência a ser praticada 

diariamente, de forma sistemática e continuada. 

De acordo com McGinnis e Verney (1987), existem qualidades individuais que são 

fatores de grande importância para que a inovação tenha ocorrência. São elas:  

 Crer na inovação; 

 Ter imaginação criativa e pragmática; 

 Segurança emocional e autonomia; 

 Necessidade de autorrealização; 

 Habilidades interpessoais; 

 Energia, determinação e persistência; 

 Noção temporal. 
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A inovação não pode ser imposta aos colaboradores. Eles precisam enxergar uma razão 

para inovar e fazer diferente. Devem ser estimulados a participarem como se fossem donos do 

negócio, preocupando-se com seu desempenho, buscando a alta performance (PINCHOT, 

1994).  

A inovação está diretamente ligada com a capacidade de empreender, desenvolver 

produtos/processos diferentes, proporcionando novas experiências e criando novas 

necessidades nos consumidores. Inovar é um dos mais importantes objetivos de toda 

organização. A inovação mantém a organização em movimento, atenta à competição de 

mercado e, por vezes, estabelecendo novos rumos para toda a concorrência, consumidores e 

stakeholders (DRUCKER, 1999). 

O varejo é um segmento que precisa de inovação constante e é objeto deste estudo, 

portanto será abordado no próximo tópico devida a sua importância na pesquisa. 

 

2.4 VAREJO 

 

De maneira simples, o varejo é definido como “negócio que vende produtos e serviços 

para consumidores finais” (ROSENBERG, 1993; LEVY; WEITZ, 1996). Assim, o varejo e o 

escopo de suas atividades acabam por parecerem simples e, diversas vezes, tornam a área 

carente de contribuições sobre como as organizações podem ser mais competitivas e inovar 

(PETERSON; BALASUBRAMANIAN, 2002). 

Figurando entre as maiores empresas, segundo o Ranking Global Top 500 2018 da 

revista Fortune, estão as empresas de varejo que têm marcas que estão entre as mais valiosas 

do mundo, como por exemplo: Walmart, Berkshire Hathaway, Apple, Amazon.com, AT&T, 

entre outras. Há tempos este não é considerado simplesmente um setor intermediário entre 

fabricantes e consumidores finais, as empresas varejistas hoje vão muito além: “numa era de 

multicanais, multiformatos, multimarcas e crescente competitividade, estão se desenvolvendo 

multinégocios derivados ou centrados na atividade varejista original” (TORELLA; SOUZA, 

2004, p. 5). Entre os negócios, para citar alguns, estão os serviços convenientes e customizados 

para seus clientes (aconselhamento, entrega em domicílio, compra pela internet etc.), atividades 

financeiras (bancos e cartões de crédito), além do desenvolvimento de marcas próprias. 
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As empresas varejistas ligam os produtores aos consumidores finais, pois são essas 

organizações que disponibilizam os produtos aos consumidores finais para o uso e consumo, 

ajustando as eventuais discrepâncias entre as necessidades dos consumidores e dos fabricantes 

de quantidade, variedade, tempo, local e outras (KOTLER; KELLER, 2006). 

Varejo é o negócio final em um canal de distribuição que liga fabricantes a 

consumidores. Fabricantes fazem produtos para vendê-los a varejos ou 

atacados... varejos revendem produtos aos consumidores finais. A função... 

dos varejos é satisfazer necessidades de consumidores finais. (LEVY; 

WEITZ, 1996, p. 9). 

 

De acordo com Marques e Siluk (2011), os empreendedores do comércio varejista 

enfrentam o desafio de se diferenciar de seus concorrentes e de se adaptar às mudanças 

mercadológicas diante das inovações e do amadurecimento da visão dos consumidores. Dessa 

forma, faz-se necessário encontrar instrumentos de diferenciação para competir nesse cenário 

de grandes mudanças tecnológicas e inovações constantes.  

No varejo, o desenvolvimento da vantagem competitiva tornou-se um desafio para as 

organizações e uma chave para o sucesso e para a sobrevivência das empresas (CONANT et 

al., 1993). Entre as maneiras de diferenciação para a obtenção de vantagens, encontram-se as 

novas formas de varejo. Esses novos varejos buscam se diferenciar dos modelos convencionais 

motivados pela alta instabilidade da atividade, sendo uma forma alternativa aos entrantes 

potenciais para se manterem no mercado (BERMAN; EVANS, 1998). 

De acordo com Pereira e Lamoso (2005), o comércio varejista pode ser subdividido em 

cinco ramos:  

1) Lojas de departamento tradicionais: com grande variedade e volume de produtos 

expostos por departamento; 

2) Lojas de departamento de descontos: especializadas na comercialização de 

produtos com enfoque em preços mais reduzidos que as lojas tradicionais, com 

ênfase em produtos sazonais; 

3) Lojas de eletrodomésticos: especializadas na comercialização de bens de 

consumo duráveis e semiduráveis das chamadas linhas branca e marrom; 

4) Lojas de vestuários: voltadas ao comércio de roupas, tecidos, artigos de cama, 

mesa e banho, calçados e acessórios;  

5) Varejo de alimentos. 
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A elevada instabilidade da atividade varejista pode ser exemplificada pela observação 

de Caminiti (1990), que afirma que o dinamismo desse mercado requer que as empresas 

chequem todas as semanas seus concorrentes para saberem quem está dentro e quem está fora 

do mercado. Entre as causas que levam a esse conturbado ambiente competitivo encontram-se: 

a crescente competição em mercados cada vez mais segmentados, as mudanças no 

comportamento de compra dos consumidores, as constantes inovações tecnológicas, a maior 

pressão sobre as margens de lucro, entre outras (LEVY; WEITZ, 1996). 

Uma das definições sobre varejo que tem maior aceitação é a da American Marketing 

Association (2018), que afirma que o varejo é considerado um conjunto de atividades 

econômicas com o intuito de realizar trocas de produtos para uso familiar, pessoal ou doméstico, 

tendo sua realização numa loja ou em qualquer outro estabelecimento comercial.  

Na definição de Kotler e Keller (2006, p. 500), “o varejo inclui todas as atividades 

relativas à venda de produtos ou serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e 

não comercial”, e é “qualquer empreendimento comercial cujo faturamento provenha 

principalmente da venda de pequenos lotes no varejo”.  

Em conformidade, Parente (2000, p. 22) afirma que o “varejo consiste em todas as 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma 

necessidade pessoal do consumidor final”.  

O varejo pode ofertar seus produtos em quatro níveis de serviço, segundo o 

envolvimento do vendedor no processo de compra: autosserviço, seleção, serviço limitado e 

serviço completo. Os principais formatos varejistas com loja podem ser classificados em: loja 

de especialidade, loja de departamento, supermercado, loja de conveniência, loja de descontos, 

varejista off-price, superloja, showroom de vendas por catálogo. Existem ainda varejistas sem 

loja e organizações de varejo – franquias, cooperativas, conglomerados (KOTLER; KELLER, 

2006).  

E mesmo com vários formatos, destaca-se neste cenário a empresa que se difere por uma 

vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Essa vantagem por diversas vezes é 

consequência de uma inovação gerada por uma ação intraempreendedora que vislumbra uma 

oportunidade onde ninguém viu até aquele momento. Sair na frente em um mercado altamente 

competitivo tem suas compensações quando bem utilizadas (CONANT et al., 1993). 
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O crescimento de mercados emergentes tem atraído a atenção de consumidores, 

fabricantes de bens de consumo e varejistas (KUMAR; SUNDER; SHARMA, 2015). 

Entretanto, o ambiente de negócios no varejo em alguns mercados, como o Brasil, tem se 

apresentado frágil em alguns momentos devido a problemas econômicos e políticos, 

principalmente a partir de 2014. 

De acordo com Costa (2009, p. 54): 

Sem dúvida o Brasil depende muito de sua população empreendedora. E é 

preciso dar suporte para que essas empresas possam crescer com consistência 

e oferecer mais oportunidades de trabalho. O grande desafio para o Governo 

é trazer para a formalidade grande parte dessas empresas, para isso terá que 

diminuir impostos e oferecer certas garantias para esses empresários. 

 

Com isso, de acordo com Nunes e Sousa (2013), a importância do varejo no contexto 

econômico e social vai além de um simples comércio, como é a visão de muitos. Sua influência 

nas atividades empresariais acaba sendo vista no relacionamento com a indústria e no emprego 

da mão de obra, e, por vezes, fazendo grandes contribuições para o desenvolvimento local. 

O varejo é considerado a ponta de maior reflexo do consumo das famílias. É neste 

ambiente que, frequentemente, as demandas dos consumidores finais são supridas partindo da 

pulverização de itens em pequenas quantidades para um grande número de pessoas. 

Segundo Las Casas (2004), a maior diferença entre varejo e atacado é que o atacado faz 

a venda para clientes institucionais com o intuito de revender ou usar os bens como insumos 

produtivos. De forma eventual, um varejista pode fazer a venda de seus produtos para que 

terceiros façam seu comércio; ou um atacadista negociar de forma direta com o consumidor 

final, podendo ocasionar um conflito de conceitos perante as modalidades. Porém, com o 

surgimento de novos formatos, torna-se cada vez mais comum. Um estabelecimento tem 

consideração varejista quando mais de 50% de suas operações decorrem de vendas a varejo.  

De acordo com Bernardino et al. (2008), o varejo é o intermediário que realiza a ligação 

direta com o consumidor final perante os canais de marketing. Esta definição apresenta o varejo 

como sendo um elemento importante da cadeia mercadológica, principalmente com a sua 

importância para as vendas dos produtos. 

Brown et al. (2011) afirmam que as lojas líderes do varejo estão constantemente 

executando experimentos para identificar fatores que levem à maior participação dos clientes 

e, consequentemente, a maiores vendas. 
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Pesquisa recente com consumidores indica a crescente procura de inovação no ponto de 

venda (COX et al., 2016). Ainda segundo os autores, o crescente envelhecimento da população 

levará à demanda por mais conveniência e disponibilidade local dos produtos, o que implica 

que a demanda por loja física de varejo continua. 

O intraempreendedorismo é a mola propulsora para as empresas varejistas, bem como 

o empreendedorismo conceitualmente é reconhecido como mola propulsora na economia global 

(DA SILVA, 2010). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização desta pesquisa, incluindo a abordagem metodológica, o tipo de pesquisa, o 

instrumento de pesquisa, a seleção e caracterização dos participantes, o roteiro de entrevistas e 

a análise de dados.  

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 O pesquisador tem a responsabilidade de escolha da metodologia para sua pesquisa e, 

assim, deve optar por aquela que lhe dará maiores possibilidades de contribuição para um 

melhor entendimento do objeto e do problema de pesquisa (BARBOSA; SILVA; NUNES, 

2017).    

Diante dos desafios contemporâneos em seus trabalhos em um mercado fortemente 

impactado pela crise econômica, optou-se por realizar um estudo de abordagem qualitativa, 

uma vez que com esta abordagem busca-se compreender os fenômenos que estão sendo 

estudados a partir da perspectiva dos participantes (GODOY, 1995). 

De acordo com Godoy (1995, p. 58), a abordagem qualitativa “envolve a obtenção de 

dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos”. 

Ainda segundo a autora supracitado, a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Estudos qualitativos têm 

como objetivo principal o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 

abordagem, valoriza-se o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação pesquisada.  

Os pesquisadores que optam pela pesquisa qualitativa não pretendem furtar-se ao rigor 

e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser represada a métodos 

nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (CHIZZOTTI, 2003). 

Uma das virtudes daabordagem qualititativa é a possibilidade de elaborar teorias, sendo 

de grande valia na análise de questões novas e emergentes (REINECKE; ARNOLD; 

PALAZZO, 2016). 
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Visto que este estudo busca verificar a influência do intraempreendedorismo na 

inovação de empresas varejistas, a utilização da pesquisa qualitativa viabiliza a interação com 

os entrevistados para a compreensão das suas experiências relacionadas ao processo de 

inovação. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

   

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois segundo Vergara (2013, p. 

42), a investigação exploratória “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado”. Sendo assim, esta pesquisa contribuirá para a ampliação da discussão do 

intraempreendedorismo e inovação no varejo, num contexto de conturbação econômica que tem 

afetado o mercado brasileiro, incluindo o comércio varejista.  

A pesquisa terá como base a visão schumpeteriana, que se relaciona com ambientes que 

se apresentam dinâmicos e com incertezas, típicos do varejo e com total identificação com o 

cenário econômico brasileiro atual. 

Desta forma, este estudo contará com uma análise da influência existente do 

intraempreendedorismo na inovação sob a ótica de líderes que estão enfrentando os desafios 

contemporâneos em seus trabalhos e diante de um mercado fortemente impactado pela crise 

econômica e, consequentemente, pelo desemprego. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Optou-se pela entrevista como método de investigação, baseada em roteiro 

semiestruturado. A entrevista como instrumento de pesquisa é conceituada por Haguette (1997, 

p. 86) como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Segundo Godoi e Mattos (2015, p. 317), “a entrevista serve para desvelar emoções, sentimentos 

e subjetividades”. 

Godoi e Mattos (2015, p. 306) destacam que a entrevista em profundidade “permite a 

obtenção de uma grande riqueza informativa; proporciona ao investigador a oportunidade de 

clarificação e seguimento de perguntas e respostas em uma interação direta e flexível”.  
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Para Boni e Quaresma (2005, p. 75), uma entrevista em profundidade baseada em roteiro 

semiestruturado tem as seguintes características: 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde 

o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas 

ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O 

entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, 

a discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais para 

elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, caso o informante tenha ‘fugido’ ao tema ou tenha dificuldades 

com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar 

o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 

tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. 

 

Como instrumento de coleta de dados, serão realizadas entrevistas em profundidade até 

o momento de saturação de dados (FALQUETO; FARIAS, 2008), com profissionais de varejo 

que atuam com cargo de gerente em empresas de grande porte no varejo do estado de São Paulo.  

 

3.4 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A seleção dos participantes em pesquisas qualitativas permite ao pesquisador uma maior 

liberdade, uma vez que não existe a preocupação com dados estatísticos, segundo afirmam 

Godoi e Mattos (2015). Ainda segundo os autores, deve-se tomar como base o desenvolvimento 

teórico do trabalho e, quando necessário, retornar ao campo para aumentar o número de 

participantes ou para aprofundar uma informação. 

Boni e Quaresma (2005, p. 76) comentam sobre a escolha dos participantes: 

Para se obter uma boa pesquisa é necessário escolher as pessoas que serão 

investigadas, sendo que, na medida do possível, estas pessoas sejam já 

conhecidas pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras pessoas da 

relação da investigada. Dessa forma, quando existe uma certa familiaridade 

ou proximidade social entre pesquisador e pesquisado, as pessoas ficam mais 

à vontade e se sentem mais seguras para colaborar. 
 

A escolha dos participantes inicial foi feita por conveniência, devido à facilidade de 

contato com diversos líderes de empresas do segmento varejista. Também conhecida como 

escolha por acessibilidade, ou seja, pela facilidade de acesso aos entrevistados (VERGARA, 

2013). 
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Deste modo, foram consideradas, para a seleção dos participantes da pesquisa, somente 

pessoas conhecidas ou que foram apresentadas ao pesquisador, com base em sua rede social 

natural. A técnica que considera a identificação dos sujeitos por meio de amigos, parentes e 

contatos pessoais é denominada bola de neve. É uma forma de amostra não probabilística na 

qual os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam 

novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o 

“ponto de saturação”). O “ponto de saturação” é atingido quando os novos entrevistados passam 

a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações 

relevantes à pesquisa (FALQUETO; FARIAS, 2008). 

Os critérios considerados para a seleção dos participantes deste estudo são:  

a) Estar trabalhando em empresa varejista de grande porte, sendo consideradas as empresas 

acima de mil colaboradores; 

b) Estar localizada, ou ter pelo menos uma filial no estado de São Paulo; 

c) Atuar ou ter atuado como principal administrador do negócio/unidade em empresa 

varejista de grande porte; 

d) Ter sido o principal administrador do negócio/unidade por pelo menos três anos 

completos; 

e) Mínimo de três anos como gerente de unidade em empresa de grande porte do segmento 

varejista;   

 

Não foi posta nenhuma restrição em relação à idade nem à formação acadêmica dos 

participantes. Percebe-se que a alta taxa de jovens empreendedores ressalta a importância de 

ações específicas para este grupo, pois os jovens que empreendem estão entrando com muita 

força no mercado, segundo afirmam Teixeira et al. (2011). Essa afirmação das autoras corrobora 

a ideia de que não existe idade para empreender, principalmente quando a vontade de realizar 

algo é maior, pois empreendedor é aquele que consegue ver oportunidades onde a maioria das 

pessoas apenas vê problemas, e isso independe da idade.  

No agendamento de cada entrevista, foi solicitado aos participantes a autorização para 

que a conversa fosse gravada para posterior transcrição e informado, também, que nenhum dado 

pessoal seria divulgado neste trabalho, garantindo assim o anonimato aos entrevistados e às 

suas respectivas empresas. O sigilo em torno dos objetivos envolve a proteção da finalidade do 

estudo ou de seus detalhes (COOPER; SCHINDLER, 2016). Portanto, apenas dados tais como 

gênero, idade, formação acadêmica, cargo atual e tempo como principal administrador do 
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negócio serão fornecidos sobre os perfis dos participantes da pesquisa. No quadro 8, são 

apresentadas as características do perfil dos entrevistados: 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

As entrevistas foram agendadas por contato telefônico e posteriormente realizadas 

conforme disponibilidade de data e horário dos participantes e, em sua maioria, ocorreram em 

locais sugeridos pelos entrevistados, conforme o quadro 9, abaixo. 

 

Quadro 9 – Agendamento das entrevistas 

Entrevistado Local Data Duração 

E1 Local de trabalho do entrevistado – São Paulo 13/12/18 60 min. 

E2 Local de trabalho do entrevistado – São Paulo 19/12/18 52 min. 

E3 Local de trabalho do entrevistado – Santos 27/12/18 58 min. 

E4 Local de trabalho do entrevistado – São Paulo 16/01/19 53 min. 

E5 Shopping Morumbi – São Paulo 18/01/19 48 min. 

E6 Shopping SBC Plaza – São Bernardo do Campo 23/01/19 62 min. 

      Fonte: elaborado pelo autor (2019).  

Entrevistado Gênero Idade 
Formação 

Acadêmica 

Cargo 

Atual 

Tempo 

Principal 

Adm. do 

Negócio 

N° de 

Colaboradores 

da Empresa 

Segmento 

Varejista 

E1 Masculino 38 MBA 

Gerente  

Geral de 

Loja 

8 anos 3.000 pessoas Construção 

E2 Masculino 29 
Superior 

Completo 

Gerente 

de Loja 
3 anos 4.500 pessoas Eletroeletrônico 

E3 Masculino 38 MBA 
Gerente 

de Loja 
11 anos 3.000 pessoas Construção 

E4 Masculino 30 
Superior 

Completo 

Gerente 

de 

Vendas 

8 anos 4.500 pessoas Eletroeletrônico 

E5 Masculino 43 
Superior 

Completo 

Gerente 

de Loja 
13 anos 3.000 pessoas Construção 

E6 Masculino 32 MBA 

Gerente 

de 

Projetos 

7 anos 4.500 pessoas Eletroeletrônico 
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Neste estudo, foram entrevistados seis profissionais de duas grandes empresas do 

segmento varejista, em diferentes momentos, que atuaram como principal administrador do 

negócio. Com o intuito de preservar o anonimato dos participantes, apesar de concordarem com 

a pesquisa, não foi informado o nome da empresa de cada um, uma vez que não foi formalmente 

autorizada a divulgação de dados por elas. 

 

3.5 ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 Antes de realizar o roteiro propriamente, foi necessário dividir os temas e conceituá-los 

previamente com referências sólidas que embasassem as perguntas com suas devidas teorias e 

autores. Segue o quadro 10 que elucida os temas para o roteiro: 

 

Quadro 10 – Roteiro de entrevistas e aporte teórico 

Tema Pergunta Teoria / Autor 

Ambiente 
A empresa proporciona um ambiente 

favorável para empreender? Os recursos 

disponíveis favorecem? 

Fatores organizacionais que 

estimulam a inovação: 

McGinnis e Verney (1987). 

Estratégia 

Colaboradores têm ciência das estratégias 

da empresa? As estratégias incentivam a 

inovação? 

A estratégia deve ser difundida 

em todos os níveis hierárquicos: 

Fleury (2006). 

Comunicação 
Os colaboradores sentem-se à vontade para 

apresentarem ideias? 

Empreendedorismo 

corporativo: 

Dornelas (2003). 

Capacitação 

A empresa investe em treinamentos para 

que seus colaboradores se desenvolvam e 

empreendam? 

Vantagem competitiva por meio  

da existência de talentos: 

Zaccarelli (2000). 

Motivação 
Existem técnicas/programas de incentivo  

à inovação? Quais são elas? 

Técnicas de desenvolvimento da 

criatividade e geração de ideias: 

Bautzer (2009). 

Ação 

Intraempreendedora 

e/ou Inovação 

Ocorreu alguma inovação relevante na 

empresa que você tenha conhecimento?  

Se sim, dê exemplos. 

Dimensões da inovação: 

Sawhney et al. (2007). 

Recompensa 
Quais são os estímulos ou incentivos da 

empresa para que os colaboradores 

empreendam? 

Recompensas, incentivos 

 e reconhecimentos: 

Vilas Boas (2009) 

Resultados / 

Contribuições 

Esperadas 

Tem conhecimento de resultados das ações 

intraempreendedoras que geraram 

inovação? Quais foram esses resultados? 

Resultados no sentido de lucro: 

Guerreiro (1991) 

  Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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O roteiro de entrevistas foi elaborado considerando os objetivos relacionados ao 

contexto desse trabalho, separando por blocos para criar uma ordem lógica que facilitasse a 

coleta de dados. Portanto, os blocos do roteiro que foram estabelecidos para promover o diálogo 

com os participantes são: fatores facilitadores do intraempreendedorismo, fatores que 

dificultam o intraempreendedorismo, classificação dos tipos de inovação de acordo com as 12 

dimensões de Sawhney et al. (2007), formas de recompensa e possíveis resultados de ações 

intraempreendedoras que geraram inovação, conforme roteiro apresentado. 

Segundo Hair Jr. et al. (2005), a entrevista pode ser utilizada quando o pesquisador 

deseja contato direto com o respondente. Por meio dessa, é possível fazer perguntas, no caso 

desse trabalho predefinidas, sendo, portanto, uma entrevista semiestruturada, e registrar as 

respostas do entrevistado. Os autores explicam que esse instrumento de coleta de dados pode 

ser utilizado quando se lida com questões complexas ou delicadas, e que se utiliza questões 

abertas para a coleta dos dados. Esta permite uma melhor comunicação entre as partes, pois 

oferece também o auxílio visual e a possibilidade de feedback imediato. 

No início de cada entrevista, foram solicitadas aos entrevistados as informações 

apresentadas no quadro 9 para caracterizar o perfil e analisar o contexto pessoal dos 

participantes. Foi realizada a definição do roteiro de entrevistas a ser utilizado para estabelecer 

uma ordem de diálogo com os entrevistados, porém, algumas perguntas adicionais foram 

realizadas para aprofundamento no entendimento de algumas questões ou para esclarecimento 

de alguma resposta quando necessário.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente, no local de trabalho dos respondentes 

ou em shoppings de fácil acesso a eles, e transcorreram num clima agradável, desinibido e sem 

ressalvas. Algumas entrevistas sofreram interrupções por serem realizadas durante o horário 

comercial, mas não houve prejuízo nas respostas. Finalizada as transcrições, os dados foram 

tratados por meio da análise de conteúdo.  

Segue roteiro utilizado para as entrevistas, representado a seguir: 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Bloco I - DADOS DO ENTREVISTADO E DA EMPRESA 

 Quantos anos você tem? Qual o seu grau de escolaridade? 

 Há quanto tempo está na empresa? Qual o seu cargo/função? 

 Você já atuou/atua como o principal administrador do negócio? Se sim, a quanto tempo? 

 Qual o segmento de atuação e quantos funcionários tem na empresa? 

 

Bloco II - INTRAEMPREENDEDORISMO 

 A empresa proporciona um ambiente favorável para empreender? Dê exemplos. 

 A estratégia da empresa incentiva a inovação? Todos os colaboradores têm ciência das 

estratégias da empresa? 

 Os colaboradores sentem-se à vontade para apresentarem ideias? 

 Os recursos que a empresa disponibiliza favorece o intraempreendedorismo? 

 A empresa investe em treinamentos para que seus colaboradores se desenvolvam e 

empreendam? Cite exemplo. 

 

Bloco III - INOVAÇÃO 

 Existem técnicas/programas de incentivo a inovação? Quais?  

 Quais são os meios de inovação utilizados pela empresa?  

 A empresa tolera erros? Você já arriscou com decisões visando inovar? Tem algum exemplo 

da empresa? 

 Você já contribuiu com alguma inovação na empresa? Tem conhecimento de alguma inovação 

relevante? Cite exemplo. 

 

Bloco IV - RECOMPENSA 

 Quais são os estímulos ou recompensas que a empresa oferece aos intraempreendedores para 

que inovem? Esse tipo de prática te motiva? 

 Qual a sua sugestão para estimular os intraempreendedores a terem ideias e inovarem? 

 

Bloco V - RESULTADOS 

 Tem conhecimento de resultados das ações intraempreendedoras que geraram inovação? Quais 

foram esses resultados? 
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3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Na obra de Bardin (2011), a análise do conteúdo é definida como um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados. É definida por Bardin (2011) como um método empírico. 

De acordo com Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. Na concepção de Bardin (2011), o objetivo principal da 

análise do conteúdo é o desvendar crítico. 

Sendo assim, a análise de conteúdo foi o método escolhido para a pesquisa e, de acordo 

com Bardin (2011), tem duas funções:  

 Função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a 

propensão à descoberta. Fazer para ver no que dá; 

 Função de administração da prova: hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias servindo de diretrizes apelarão para o método de análise sistemática para 

serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma informação. A análise de 

conteúdo neste caso serve como prova. 

Para Bardin (2011, p. 45), a análise de conteúdo é dividida em três etapas, que devem 

ser seguidas: 

[...] se a descrição (enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação 

concedida a estas características) é a última fase, a inferência é o procedimento 

intermediário, que vem permitir a passagem, explícita e controlada, de uma a 

outra. 
 

Os três procedimentos metodológicos da análise de conteúdo foram realizados, de 

acordo com a proposta de Bardin: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados. A técnica também auxiliou na compreensão objetiva da fala dos entrevistados, 

evitando a compreensão natural e intuitiva por parte do pesquisador, ajudando a minimizar o 

risco de se produzir material com conteúdo superficial e de se realizar deduções desprovidas de 

fundamentação lógica e estruturada. Após essas etapas, o material foi codificado e organizado 

em categorias de respostas. 
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Segundo Flick (2009), todas as formas de documentação têm relevância no processo de 

pesquisa, pois existem diversas formas de documentação do material coletado. Na maioria das 

vezes, o material textual constitui-se de: anotações, diário de pesquisa, transcrições etc. 

Materiais documentados por meio de fotos, filmes ou áudios também são válidos no método de 

análise de conteúdo. 

Ainda, para Flick (2009), a análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a 

coleta dos dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Sendo assim, 

percebe-se que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações, 

que tem como meta ultrapassar as incertezas e acrescentar a interpretação dos dados coletados.  

Os materiais textuais escritos são os mais tradicionais na análise de conteúdo (BAUER; 

GASKELL, 2008) e esses materiais podem ser manipulados pelo pesquisador na busca por 

respostas às questões de pesquisa.  

Portanto, amparada pela obra de Bardin (2011), a escolha da análise de conteúdo tem as 

convicções reforçadas e também atende aos princípios básicos para a utilização do método 

citado como escolha correta para a realização da pesquisa em questão. 

De acordo com Vergara (2013), a análise de conteúdo constitui uma técnica que trabalha 

os dados coletados, objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito de determinado 

tema, e indica que há necessidade da descodificação do que está sendo comunicado. Para a 

descodificação dos documentos, o pesquisador tem a seu dispor diversos procedimentos, 

visando sempre identificar o mais apropriado para o material disponível a ser analisado, como 

exemplo as análises: análise léxica, análise de categorias, análise da enunciação, análise de 

conotações (CHIZZOTTI, 2006). No caso deste estudo, optou-se pela análise de categorias. 

 

3.6.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Bardin (2011) apresenta os critérios de categorização, ou seja, a escolha de categorias 

(classificação e agregação). Categoria, em geral, é uma forma de pensamento e reflete a 

realidade, de forma resumida, em determinados momentos. Na perspectiva da análise do 

conteúdo, as categorias são vistas como rubricas ou classes que agrupam determinados 

elementos reunindo características comuns. No processo de escolha de categorias adotam-se os 

critérios semântico (temas), sintático (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e 

significado das palavras – antônimo ou sinônimo) e expressivo (variações na linguagem e na 
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escrita). Esse processo permite a junção de um número significativo de informações 

organizadas em duas etapas: inventário (na qual isolam-se os elementos comuns) e classificação 

(na qual divide-se os elementos e impõe-se organização). 

O processo de categorização deve ser entendido em sua essência como um processo de 

redução dos dados. As categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma 

comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais importantes. A categorização é, 

portanto, uma operação de classificação dos elementos de uma mensagem seguindo 

determinados critérios. Ela facilita a análise da informação, mas deve fundamentar-se numa 

definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados na análise de conteúdo 

(MORAES, 1999). 

Segundo afirma Moraes (1999), a validade é regra básica da categorização, e dela 

desdobra-se outra regra, a da exaustividade. O termo exaustivo significa que deve permitir a 

categorização de todo o conteúdo significativo definido de acordo com os objetivos da análise, 

que no caso são derivados dos objetivos específicos da pesquisa. Assim, cada conjunto de 

categorias deve ser exaustivo no sentido de possibilitar a inclusão de todas as unidades de 

análise. Não deve ficar nenhum dado significativo que não possa ser classificado. 

E a regra da exaustividade precisa ser aplicada aos conteúdos efetivamente 

significativos do estudo. Os objetivos da análise definem o conjunto de dados que efetivamente 

deverão ser categorizados. Uma vez tomada essa decisão, as categorias deverão ser exaustivas, 

isto é, ter a possibilidade de enquadrar todo o conteúdo (MORAES, 1999). 

Segue o quadro 11, elaborado para simplificar a análise e dar uma ordem lógica para os 

dados coletados que têm relevância. 
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Quadro 11 – Categorias de análise, embasamento teórico e autores 

Categoria Teoria Autor 

Fatores 

Facilitadores 

Fatores organizacionais que 

incentivam e/ou facilitam o 

intraempreendedorismo com  

vista à inovação. 

McGinnis e Verney 

(1987), David (2004) e 

Souza (2012) 

Fatores 

dificultadores  

Fatores organizacionais que 

atrapalham e/ou dificultam o 

intraempreendedorismo. 

Pinchot e Pellman (1999), 

David (2004) e 

Souza (2012) 

Práticas de 

estímulos ao 

intraempreendedor 

Recompensas, incentivos e 

reconhecimentos oferecidos 

 pela companhia. 

Vilas Boas (2009) 

Ações/práticas 

Inovadoras 

Classificação das práticas 

intraempreendedoras e/ou inovações, 

de acordo as  

12 dimensões da inovação. 

Sawhney et al. (2007) 

Resultados 
Verificação e apuração de resultados, 

provenientes de ação 

intraempreendedora. 

Guerreiro (1991) 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados e analisados os dados das entrevistas em categorias, as 

quais foram estabelecidas de acordo com os objetivos do estudo, do roteiro e das entrevistas, a 

saber: fatores facilitadores e fatores que dificultam o intraempreendedorismo, fatores críticos 

de sucesso, as inovações classificadas de acordo com as 12 dimensões de inovação 

(SAWHNEY et al., 2007), práticas de estímulo ao intraempreendedor (VILAS BOAS, 2009) e, 

por fim, os resultados fruto de práticas intraempreendedoras e inovações nas organizações. 

Um dos motivos de se optar, na seleção dos participantes, por gerentes que já tivessem 

atuado como principal administrador do negócio se deve ao fato de que, nessa função, eles 

sentem necessidade de empreender, fazer algo diferente, pois por diversas vezes precisam 

buscar o resultado, para que, assim, mantenham seus empregos assegurados e os seus objetivos 

de carreira sejam atingidos. A escolha dos gerentes é reforçada quando um dos entrevistados 

diz: 

E1: [...] minha função é administrar tudo isso. Tanto a receita quanto a 

despesa, e meu papel é entregar o resultado que a empresa pede, de resultado 

financeiro. E, é assim, que eu atuo, como principal administrador do negócio 

dessa grande estrutura que é um home center. Sempre pensando numa forma 

de fazer algo diferente para superar os objetivos propostos pela companhia 

[...] 

 

De acordo com Lapolli e Gomes (2017), o intraempreendedor contagia o ambiente e é 

contagiado por ele. Essa afirmação sugere tanto uma conotação positiva quanto uma conotação 

negativa, depende da forma como é empregada. O indivíduo é influenciado por fatores externos, 

fatores esses que podem facilitar ou dificultar as suas ações de acordo com cada situação. As 

duas categorias que abrem as análises trazem os trechos em que os entrevistados falam de 

fatores facilitadores e dificultadores para o intraempreendedorismo na busca por inovação. 

 

4.1 FATORES FACILITADORES 

Acredita-se que determinados fatores podem colaborar para que o intraempreendedor 

persiga a inovação. Esta categoria mostra fatores que facilitam as ações intraempreendedoras, 

apontados pelos entrevistados, conforme a categorização proposta.  
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O intraempreendedorismo, com o intuito de gerar resultados rentáveis e inovadores, 

exige um ambiente que seja propício e que possa dar suporte à inovação, como o surgimento e 

a inserção de novas ideias. Isso só acontece porque o intraempreendedorismo resulta de ações 

inovadoras que seguem uma visão estratégica, em vez de acontecer por acaso, de forma isolada 

e esporádica (ZAHRA et al., 2004; IRELAND et al., 2009; HITT et al., 2011; SMITT et 

al., 2016). 

De acordo com a análise das respostas dos entrevistados, constatou-se essa realidade, 

colocando o ambiente como um fator facilitador. Para os entrevistados E1, E3, E4 e E6, o 

ambiente corporativo pode favorecer o intraempreendedorismo na busca por inovação: 

E1: [...] na companhia é, existe esse ambiente que favorece, e dá para a gente 

toda a liberdade para empreender [...] 

E3: A empresa, ela deixa os colaboradores dela, independentemente do nível, 

bem à vontade para você criar e empreender dentro da empresa, e patroniza 

(risos) Perdão! Patrocina esses, essas ideias [...]  

E4: A empresa proporciona um ambiente favorável à inovação sim. A própria 

cultura da empresa fala sobre inovação, tem uma liberdade para você 

empreender dentro da loja, expressar suas ideias e tudo mais. Então, é assim, 

antes de começar qualquer reunião da empresa, é feita a leitura da cultura, e 

isso é obrigatório para todos os colaboradores e fornecedores inclusive, né! 

Todos têm essa ciência desde quando entra na empresa. Cultura forte, né, que 

visa a inovação. Está escrito lá, ser a empresa mais inovadora no segmento, é 

uma das missões, e proporcionar esse ambiente é dever de todos [...] O 

ambiente tem esse apelo inovador aqui, né? Isso incentiva que se inove mais, 

todos se sentem estimulados a inovar porque são produtos com tecnologia de 

ponta. Você já trabalha com algo inovador, já trabalha com um produto 

diferenciado. Quer dizer, isso acaba estimulando, o próprio produto que você 

trabalha te estimula a inovar, fazer algo diferente do que vem sendo feito. As 

próprias campanhas publicitárias da empresa em muitos momentos destacam 

isso. Aqui você vê primeiro, coisas desse tipo, isso por si só já remete à 

inovação. 

E6: Dentro da cultura, da missão, da, da, da empresa ela proporciona um 

ambiente favorável, e isso fica claro quando ela diz dentro dos valores, ensinar 

e aprender, né. 

 

Outro fator facilitador citado pelos entrevistados foi a liberdade para intraempreender e 

inovar. Segundo Antoncic e Antoncic (2011), as empresas devem ser flexíveis para mudanças 

e procurar incessantemente a melhoria contínua nos processos. Segundo os entrevistados, a 

empresa que busca a melhoria contínua deixa o indivíduo mais livre para intraempreender.  

E1: [...] os colaboradores têm liberdade, né! Eles têm a liberdade de dar ideias, 

então, aqui na minha filial, sim, têm essa liberdade [...] olha, eu acho que é até 

demais. Essa liberdade é até grande demais, eu acho que a empresa dá bastante 
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liberdade [...] na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi puxar no sistema, e 

por isso que eu digo que a empresa dá essa liberdade. Eu tenho todo um acesso 

de relatório como quanto custa cada colaborador, enfim [...] 

E2: [...] é, assim, na loja que eu atuo, eu dou muita liberdade para a operação 

opinar e dar ideias inovadoras.  

E4: Sim, eles têm total liberdade! Tanto, tanto na minha filial quanto na 

empresa, o pessoal se sente bem à vontade e se expressam. Óbvio que a gente 

filtra cada ideia, mas é bem à vontade sim.  

 

Um modelo de inovação organizacional foi proposto por Amabile (1997), sendo um dos 

componentes básicos citados os recursos disponíveis, a partir de estudos realizados num 

contexto com um grande número de companhias. Recursos dizem respeito a fundos, materiais, 

pessoas e informações disponíveis para se realizar o trabalho. Tais recursos, entretanto, podem 

ou não ser usados de forma a ser um fator facilitador, como podemos perceber nas falas dos 

entrevistados.  

Sobre recursos, os entrevistados E1 e E6 relatam situações como fator facilitador:  

E1: A empresa te dá todo o recurso necessário. É claro que, com a crise, a 

gente sabe que os recursos ficaram limitados, o orçamento de todo mundo 

ficou limitado. Teve uma redução! Mas mesmo assim ela faz até demais. Estou 

bem confortável com relação a isso. 

E6: Então, a empresa detém de vá, de muitos, muitos recursos. E isso fica 

disponível para você. Esses recursos que vão te ajudar no processo de 

melhoria, te dão a perspectiva de que você pode mudar, inovar para obter 

resultados... 

 

O treinamento dos colaboradores é uma forma de diminuir o índice de rotatividade e 

assim preservar o conhecimento, mantendo aqueles que possuem desempenho superior aos 

demais (DAVID, 2004). O treinamento é citado pelos entrevistados como fator facilitador do 

intraempreendedorismo por outros motivos que não a rotatividade, mas pela própria capacitação 

dos colaboradores e pelo estímulo a pensarem em novas soluções para os problemas, desde o 

momento que entram na empresa. 

E2: [...] hoje é até um custo mais baixo, né! A empresa tem site de treinamento. 

Então, o vendedor acessa da própria loja, não precisa se deslocar. E os 

conteúdos são direto com os fabricantes. É tudo EAD! E funciona muito bem, 

antes que você pergunte (risos) [...] 

E4: [...] os próprios treinamentos da empresa ajudam dessa forma, falam sobre 

inovação. Tem treinamento desde quando um produto chega, o vendedor vai 

ter um treinamento, a gerência tem um treinamento. Até questão de 
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treinamento para a liderança mesmo, voltada para a gente empreender, fazer 

algo de diferente, algo de novo [...] todo treinamento, ele remete a gente a 

pensar numa experiência para o cliente utilizar o produto. Todos os 

treinamentos que, sobre produto, o primeiro ponto é o quê? Pensar numa 

experiência do seu cliente utilizando aquele produto. Pensar numa experiência 

nova para ele. 

 

O clima organizacional se caracteriza pela percepção compartilhada de como as coisas 

são na empresa (REICHERS; SCHNEIDER, 1990). Segundo disse José Galló, CEO da varejista 

Renner, “Clima bom, resultado bom! Clima ótimo, resultado ótimo” (ouvido quando o autor 

trabalhava na companhia). Seguindo essa máxima, as empresas perseguem alguns objetivos que 

dão um certo status, e estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar costuma ser uma 

dessas metas. A fala do entrevistado 3 dá uma boa dimensão disso, percebe-se a importância 

dele no resultado obtido pela sua loja: 

E3: Hoje a gente está dentro das 100 melhores para se trabalhar pelo terceiro 

ano consecutivo, e uma das perguntas da GPTW (Great Place To Work), 

melhores empresas para se trabalhar, é a facilidade de se aproximar do líder. 

E todas as lojas, principalmente a nossa unidade, têm pontuação máxima de 

proximidade com os líderes da loja. 

 

Nunes (2010) destaca a comunicação corporativa no processo do 

intraempreendedorismo no seu estudo, no qual percebe-se que as organizações que incentivam 

o intraempreendedorismo podem obter ganhos, tanto na capacidade de comunicação e troca de 

informações dentro da organização como na motivação dos funcionários a exporem suas ideias 

e participarem ativamente das mudanças organizacionais. 

E1: Sim! É a gente, a empresa ela faz questão de que a estratégia seja 

comunicada até o nível operação, toda a estratégia da empresa. É claro que 

tem coisas que a gente não pode divulgar, mas a ideia em si ela vai até a 

operação. Ela vai do estratégico/tático até a operação, sem dúvida! 

 

Segundo Lezana et al. (2001), os líderes podem direcionar as pessoas para atitudes 

inovadoras por meio de sua influência, sendo fundamental transmitir confiança e tranquilidade, 

possibilitando, desta maneira, algumas mudanças organizacionais. A liderança foi um fator 

citado diversas vezes. Cada entrevistado tem seu próprio comentário a respeito, e nesta 

categoria, foram elencados os trechos que destacam a liderança como um fator facilitador, e 
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neles fica bem claro a importância do papel que a liderança tem no processo do 

intraempreendedorismo: 

E1: [...] tudo depende também do nosso líder imediato. Se o líder imediato te 

dá liberdade de você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de estudo, a gente 

consegue fazer [...] 

E3: O processo de inovação é 100% estimulado pela liderança. É claro que 

sempre tem aquele colaborador que é um pouco mais ousado, que vem mais 

até você, mas grande parte você tem que estimular o colaborador a conversar. 

E o seu colaborador só vai chegar até você se ele tiver proximidade, se ele se 

sentir à vontade. Se ele não se sentir à vontade, ele não chega até você [...] eu 

acho que o grande segredo do negócio, até citei aqui, é você ser bem próximo 

do time. O líder que não é tão próximo do time e que criar por si só, ele pode 

ter isso na carreira dele, só que ele vai ter, ele vai demorar muito mais para 

alcançar o objetivo dele. Se você for bem próximo do seu time, 

independentemente do nível, do nível das pessoas, se são líderes, se é equipe 

de base. Um repositor te dá ideias maravilhosas! Se você souber usar, você 

cresce. Uma operadora de caixa te dá uma ideia e ninguém é melhor, ninguém 

sabe mais nem menos, só tem saberes diferentes. Então, quanto mais eu 

converso com o meu time mais eu aprendo, né! Então, o grande segredo que 

fica aqui a dica é: - Seja próximo do seu time!  

E4: [...] o que eu tenho hoje ele aceita, deixa fazer, quer saber o está fazendo 

de diferente muitas vezes para ver o porquê do resultado [...] no meu caso 

contribui. Meu líder mesmo, hoje ele contribui para que eu empreenda e, 

consequentemente, inove.  

E5: [...] no meu caso quando eu detecto alguma boa ideia, eu tento colocar em 

prática. Eu tento colocar em prática e mostrar para a empresa que, que 

apresentou um resultado positivo, tal, e colocar em prática e deixar acontecer. 

Até para quem deu a ideia se sentir ouvido. 

E6: O intraempreendedorismo, no caso, na empresa, ele está totalmente ligado 

ao gestor direto, ao líder imediato. Por quê? Porque ele que te proporciona ter 

ideias inovadoras, arriscar com você e, aí sim, a disseminar para a organização 

[...] depende do perfil de cada colaborador e o quanto ele é incentivado pelos 

seus líderes [...] enquanto líder eu incentivava sim os meus colaboradores a 

sempre trazer ideias inovadoras, e aí sim buscar resultados que pudessem 

alcançar a meta, tá? E, (pausa) enquanto eu tinha superiores que acreditavam 

nessas ideias e compartilhavam isso comigo, favorecia [...] é a liderança, a 

liderança, é, em todos os níveis, cada vez mais. Apesar do meio ser a base, a 

liderança é parte fundamental do processo, porque se ela não fizer esse 

transporte, né? Se ela não levar a informação para a frente, não alcança, nunca 

vai chegar. Ou pior, vai parar. 

 

4.2 FATORES DIFICULTADORES 

Contrapondo os fatores facilitadores, os entrevistados deixaram claro em suas falas que 

alguns fatores impactam negativamente o intraempreendedor quando vão de encontro com as 

suas ações e/ou inovações. Esses fatores dificultadores serão destacados nesta categoria. 
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Um dos fatores que dificultam o intraempreendedorismo é a falta de reconhecimento ou 

quando o reconhecimento não é feito da maneira correta ele acaba tendo efeito inverso. Por 

isso, o reconhecimento não deve ser somente verbal ou simbólico, tem de ser marcante para 

quem recebe. Com isso, as empresas devem propiciar oportunidades de crescimento pessoal e 

desenvolvimento para seus colaboradores, além de garantir uma remuneração justa pelo seu 

trabalho (ANTONCIC; ANTONCIC, 2011).  

E1: [...] só o diploma da maneira que foi, talvez se tivesse sido entregue de 

uma outra maneira, fosse um quadro, talvez até seria melhor. Da maneira que 

foi feita não foi legal. Mas existe sim um reconhecimento. Eu ganhei um 

diploma e um certificado. Mas eu acho que poderia ter algo a mais. Não sei se 

financeiro, mas acho que poderia ter, ser pensado algo mais. Nem sempre 

financeiro, mas poderia ser pensado algo a mais. 

E2: Eu já dei algumas ideias que foram para a frente e não tive nenhuma 

recompensa com isso [...] é assim, é perguntado se tem algum processo que é 

falho, a gente dá opiniões e tudo mais, mas não temos nenhum retorno 

financeiro ou algum benefício a mais por isso. O meu retorno é no meu 

negócio loja. Retorno financeiro não tem nenhum! [...] não! Se eu der uma 

ideia eu não sou recompensado. 

E3: Hoje nós não temos nenhum, nenhum, nenhum KPI voltado à inovação, 

nenhum pilar voltado à inovação. Se você atingir, atingir tal, determinado 

objetivo em inovação, você vai ganhar x valor de premiação. Nós não temos! 

 

Antoncic e Antoncic (2011) afirmam que o excesso de tarefas deve ser evitado ao 

máximo, permitindo liberdade aos colaboradores para que inovem e criem novas soluções para 

os problemas da empresa. Um dos entrevistados deixa claro na sua fala como a burocracia pode 

ser um fator que dificulta a ação do intraempreendedor e, consequentemente, o 

intraempreendedorismo na empresa. 

E1: [...] acho que é o maior entrave. A burocracia é o maior entrave. E aí não 

é só a empresa, aí vai até o país. O país é burocrático. Se você pegar, nós temos 

amarrações que só tem aqui. Nós temos amarrações de leis trabalhistas, enfim, 

(risos) é difícil empreender no Brasil. Então, é difícil [...] 

 

Alguns fatores que aparecem como facilitadores para uns entrevistados, na fala de outro 

entrevistado é um relato do fator como sendo dificultador. Neste caso, E5 relata a falta de 

recursos na empresa: 

E5: [...] no momento não. É sempre um orçamento justo pensando em redução 

de pessoas. Sei que isso se deve ao momento do país, acredito que sim, mas 

eu vejo que sempre foi assim, né? É sempre reduzindo, enxugando e falando 
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que não dá. Então o Brasil estando bem, ou Brasil estando em crise, é, é 

sempre a mesma história [...] 

 

Sabe-se que a cobrança excessiva em qualquer que seja a atividade acaba sendo 

prejudicial. Porém, a falta de cobrança também acarreta problemas para a empresa, uma vez 

que, sem estabelecer metas e exigir o cumprimento, os objetivos ficam soltos e a mercê da 

vontade do próprio indivíduo de querer ir até onde ele achar que seja o suficiente. E muitas 

vezes sem levar em consideração o contexto da empresa como um todo na sua forma de 

enxergar. Por este motivo, a empresa precisa que os objetivos sejam estabelecidos de maneira 

clara e que os responsáveis sejam cobrados a atingirem as metas (CAMPOS, 2009). Seguem 

trechos que retratam essa situação: 

E1: [...] acho que o erro nas empresas de varejo que passei e essa é a mesma 

coisa, a gente, nós treinamos o time, mas nós não cobramos o resultado desse 

treinamento. É a mesma coisa dizer que o Brasil investe em educação. Tá! 

Investe em educação, mas qual é o resultado disso? A gente não cobra o 

resultado. Olha, estou investindo tanto, na prova do MEC eu quero nota tal, 

senão [...] e tem que ter uma cobrança por resultado [...] nós investimos em 

capacitação de líderes, mas a partir daí não houve da liderança uma cobrança 

sobre aquele treinamento. Então ela aprendeu tudo sobre os feedbacks, sobre 

acompanhamento. Mas se do líder não partir nenhuma cobrança daquele 

treinamento, ele continua não fazendo. Ele tem a informação, ele conhece, 

mas não executa. Então, na verdade, só investiu o dinheiro e não obteve 

retorno nenhum com isso. 

 

A comunicação pode ser grande aliada do intraempreendedorismo. Porém, segundo 

Nunes (2010), quando ela não ocorre de maneira a não permitir que as informações tenham o 

seu fluxo contínuo, ela acaba sendo na verdade um obstáculo ou um fator dificultador. Seguem 

alguns exemplos de falta de comunicação corporativa prejudicando até a motivação dos 

colaboradores pela falta de clareza, segundo os entrevistados: 

E2: [...] já eu não tenho muita liberdade para esse tipo de, de, de ideias. É 

assim, a gente dá ideias, fala, mas muitas não vão para a frente ou, ou as que 

vão a gente não tem um retorno [...] 

E2: [...] outras ideias que facilitariam muito não foram para a frente, e a gente 

nem o motivo sabe do porquê não foram para a frente. 

E5: Não são todos que possuem a informação. Só gerencial. Às vezes até o 

gerencial fica a desejar e não chega. E mesmo assim é muito pouco. Isso 

atrapalha! Isso atrapalha para buscar o resultado [...] eu acho que o resultado 

da empresa tem que ser mais claro para todos os colaboradores. É para 

incentivar, para buscar. Para mim é claro que, como a base não tem ciência 

total da estratégia, isso acaba de uma certa forma prejudicando. E prejudica 
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mesmo. Cada um corre para um lado [...] sem informação dificulta! Dificulta 

bastante! Dificulta a busca dos resultados, o colaborador não sabe em que 

ponto do objetivo que ele está, até porque ele não sabe qual é o objetivo. Onde 

ele tem que atacar, o que que ele pode melhorar. Ele não sabe a direção, a 

diretriz do negócio [...] existe bônus por meta, mas tudo muito, muito 

escondido, nunca ficou claro, é, como você está para o atingimento dessa 

meta, é tudo obscuro, é tudo. Você no final do ano tem o PPR, mas você não 

sabe quanto que vai receber ou não. É escuro, está com a luz apagada (risos). 

Isso é outro fator que dificulta, motivar as pessoas, assim, no escuro. É que 

nem você entrar num quarto com a luz apagada, qualquer hora você vai dar 

com a canela na mesa. Mas foi como falei, né, é tudo muito obscuro, não dá 

para saber. E isso tira totalmente a credibilidade e, em consequência disso, a 

motivação também desaparece. 

 

O fator liderança já foi citado nos fatores facilitadores. Porém, na contramão da 

liderança como fator facilitador, existe o outro lado da liderança quando ela não ajuda. Esse é 

o fator dificultador, que atrapalha e que desmotiva o intraempreendedor. Temos clareza nas 

falas que denotam esse efeito desmotivador, que em vez de incentivar, motivar, como deveria 

ser, o objetivo da liderança acaba causando um efeito inverso. 

E1: E eu acho que até pela troca de líder imediato, eu estou até meio que 

limitado a fazer isso. Com o outro eu tinha mais oportunidade de sentar e 

pensar junto com ele, né! Acho que falta isso um pouco do líder acima, de 

incentivar a gente a ir buscar isso [...] vai muito também do líder imediato. Se 

o líder imediato não aceita o erro, ele tira do liderado a chance de dar outras 

ideias, porque ele já fica meio que ‘e se eu falar e não der certo de novo [...] 

E2: É, já tive, é, já dei algumas ideias, não foram, não foi dito meu nome 

como, como o idealizador. Tudo devido ao líder imediato da época. 

E4: Sim! Já tive caso de liderança que não deixava você se expressar ou não 

aceitava ideia. [...] tem líder que trava o processo e acaba travando tudo. A 

partir do momento que trava o processo, você mesmo trava. 

E5: [...] de tanto receber a negativa no retorno, acabam desistindo da ideia. 

Está certo que existem ideias mirabolantes, que não têm nem cabimento de 

você levar para a frente (risos). Mas tem que pelo menos ouvir antes de dizer 

não [...] depende muito do superior acima de mim aceitar, né! E no momento 

o meu superior dificulta. Dificulta muito [...] de que adianta ter um cargo de 

confiança se o seu superior não confia na sua palavra nem na de ninguém? 

Não é só comigo isso! Eu prefiro provar no resultado, do que na desconfiança 

do meu líder, entendeu? 

E6: [...] só que o gestor, dependendo do gestor, não consegue ouvir a base, 

replicar isso para o seu time local e si, e depois transformar isso em 

interfuncional, ou seja, para outros campos, para outras áreas [...] sempre, tudo 

depende do seu líder imediato, né! Então, nesse, nesse período eu já tive 

líderes que, nossa, pegavam nossas ideias, nossas melhores práticas e era dele, 

e não replicava. 
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O estudo de Hartman (2006) aponta os requisitos para que o ambiente seja 

intraempreendedor, sendo que tanto podem facilitar como dificultar o intraempreendedorismo, 

de acordo com o autor, e são apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 12 – Requisitos para um ambiente intraempreendedor  

 
Fonte: Hartman (2006). 

 

Tendo-se em conta que requisitos para que um ambiente seja intraempreendedor é o 

mesmo que fatores para facilitar e dificultar o intraempreendedorismo, e criando uma unidade 

entre os dois estudos, pode-se comparar os resultados. Portanto, baseado nesse estudo de 

Hartman (2006) e comparando com as respostas dos entrevistados, tem-se vários fatores que se 

repetem, às vezes com uma nomenclatura diferente, mas com o mesmo significado do fator. 

Isso acaba dando maior veracidade aos dados coletados neste estudo, uma vez que corroboram 

os resultados da pesquisa citada. 
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Quadro 13 – Quadro síntese das categorias 4.1 e 4.2 

Entrevistado Fatores facilitadores Fatores dificultadores 

E1 
Ambiente, liberdade, recursos, 

comunicação e liderança. 

Reconhecimento, burocracia, 

cobrança e liderança. 

E2 Liberdade e treinamento. 
Reconhecimento, comunicação e 

liderança. 

E3 Ambiente, clima e liderança. Reconhecimento. 

E4 
Ambiente, liberdade, treinamento e 

liderança. 
Liderança. 

E5 Liderança. Recursos, comunicação e liderança. 

E6 Ambiente, recursos e liderança. Liderança. 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

4.3 PRÁTICAS DE ESTÍMULO AO INTRAEMPREENDEDOR 

Segundo Filion (2004), a estrutura, os processos e o ambiente organizacionais devem 

refletir apoio e incentivo constante às ações intraempreendedoras, de maneira que permitam aos 

colaboradores sua participação no desenvolvimento de ideias e que por isso sejam reconhecidos 

e também recompensados. 
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O ambiente organizacional é composto pela afinidade entre as pessoas e a empresa, em 

termos de reconhecimento, liderança, oportunidade de crescer na carreira, assim como um 

ambiente de equidade, aprendizagem e desafios (TEIXEIRA, 2002). Entre outras palavras, isso 

quer dizer o quanto os colaboradores acreditam que a organização corresponde aos seus valores 

pessoais, formas de agir e pensar, e se sentem confortáveis com isso. 

Ao serem perguntados sobre como se poderia estimular os intraempreendedores a 

inovarem, nem todos os entrevistados sugeriram algo. As formas de estimular tal 

comportamento, ainda segundo os entrevistados, variam e podem ser por meio de recompensas, 

reconhecimento do comportamento diferenciado, tolerância a erros, dentre outros.  

Inspirada por Vilas Boas (2009), que sugere estudos futuros sobre práticas de estímulos 

aos intraempreendedores, esta categoria pretende verificar a existência destas na fala dos 

entrevistados. Foram verificadas, além das práticas, também, sugestões dadas pelos 

entrevistados, que serão destacadas a seguir: 

E4: Acho que assim, podia ter uma premiação em cima do ganho com aquela 

inovação, né! Um percentual do que, do que a empresa ganhou, não do que 

gerou. O que a empresa gerou de lucro líquido com aquilo dá um percentual, 

alguma coisa assim diferenciada, né. 

E5: Então, né, tem a anual e tem a meta mensal. Existem alguns indicadores e 

nós recebemos diferentes bônus pela realização das metas desses indicadores. 

Cada gestor tem um indicador, né! Então você atingindo os indicadores, você 

ganha um extra no salário. E isso motiva a inovar quando existe transparência! 

 

Buscando eficácia, a organização deve desenvolver políticas que apoiem e reconheçam 

os profissionais que se destacam dos demais pelas suas ações de carácter intraempreendedor. 

Essa necessidade de reconhecimento se deve, segundo Pessoa e Oliveira (2006, p. 512), pelo 

fato de “o intraempreendedor ter a necessidade de reconhecimento por parte de seus superiores 

e pela própria sociedade, vontade de aumentar o status e de ser respeitado pelos amigos e pela 

família”. E mais, “diferentes trabalhadores possuem diferentes fatores motivacionais e, além de 

buscar modos de satisfação distintos, também têm diferentes contribuições a fazer à 

organização” (VELOSO et al., 2007, p. 8). Isso nada mais é que a correspondência de 

experiência que os colaboradores vivenciam e quais as recompensas recebem pelo seu papel. 

Nesse contexto, ações que estimulam a criação de programas de recompensa e/ou 

reconhecimento são boas práticas para potencializar as inovações nas organizações.  
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E1: [...] e todos que demandam esforços merecem ser reconhecidos por isso 

[...] é muito importante também ressaltar que o nosso, o meu líder imediato na 

época, não é que ele não fez questão, ele não tinha vaidade nenhuma em pegar 

a ideia para ele. Então, toda reunião que nós tínhamos ele fazia questão de 

falar que o piloto foi nessa loja, e isso me ajudava bastante. Por quê? Porque 

eu era recente na empresa, e isso me ajudou bastante, né! Ah, eu senti como 

uma forma de reconhecimento, né! [...] Todos os indicadores da empresa, todo 

ano na convenção da empresa tem uma premiação para os primeiros colocados 

em todos os indicadores. Eu, por exemplo, ganhei como a loja que mais 

reduziu despesa de 2016 para 2017, que foi a última convenção. 

E3: [...] e o bacana é que quando você faz o report e eles corrigem, você fala 

então, eu estou gerando algum resultado, estou contribuindo para que a gente 

melhore no processo, né! E isso motiva [...] 

E6: Hoje, a empresa mudou um pouco esse conceito e começa a disseminar 

mais, e você começa a ser reconhecido e ter uma visibilidade. Isso faz com 

que outras pessoas consigam ter ideias e disseminar para os demais. Essa 

prática me motivava enquanto gerente de loja. Enquanto eu líder, em relação 

aos meus objetivos me influenciava. Até porque eu tinha a meta de ser 

promovido, então, a visibilidade era um ponto que pesava. 

 

A tolerância a erros também é apontada como uma prática que incentiva o 

intraempreendedorismo, reforçada por Pinchot (1989, p. 171), que sugere na tolerância a erros 

uma ferramenta de incentivo ao intraempreendedorismo quando afirma que a inovação “não 

pode ser conseguida sem riscos e erros”. Isso acaba sendo um estímulo importante, pois o 

intraempreendedor lida com o dinheiro da empresa, ou seja, um capital que não é dele, 

aumentando a responsabilidade e, consequentemente, o risco. Situação que fica evidente na fala 

do entrevistado que segue: 

E2: [...] é lidar com o dinheiro do outro, né? Com o dinheiro do outro, no caso, 

o da empresa. No meu caso, né, você está lidando com o dinheiro da empresa, 

e isso, em toda decisão que eu tomar sempre vai ter um peso. E isso acaba de 

certa forma travando o processo, pois se você não tem o apoio da empresa, 

você não vai arriscar [...] 

 

Em geral, quando os intraempreendedores percebem que a empresa tem uma boa 

tolerância para aceitar riscos e principalmente erros, sentem-se mais abertos a buscar a mudança 

dos modelos de orientação estratégica da organização, o que propicia o intraempreendedorismo 

(HARO; CORREA; POZO, 2011). Pinchot (1989) corrobora a afirmação ao dizer que mesmo 

as inovações bem-sucedidas começam geralmente com enganos e falsos começos. 

E1: A empresa é tolerante a erros sim. Ela é tolerante quando acontece. O que 

ela não tolera é desvio dos princípios, que a gente chama de comportamento e 

ação. É assim, se estiver desviando dos princípios de comportamento e ação, 
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ela não aceita. Qualquer outro erro aqui, ele é aceitável. Na verdade, a gente 

tem que triar um pouco isso. A gente não pode cometer o mesmo erro duas 

vezes, mas não pode ter medo errar. Da minha parte, com os meus liderados, 

eu brinco bastante com eles: “vamos errar de novo, não aquele mesmo erro, 

mas vamos errar de novo. Não tem problema! A gente conserta”. A gente vai 

analisar o que foi bom e o que foi ruim, porque nada é 100% bom, nenhum 

projeto é 100% bom nem 100% ruim. Daquilo nós temos que tirar coisas boas 

e coisas ruins. O que é que deu de errado neste projeto e o que não deu. E a 

partir daí tentar de novo outras coisas. 

E2: [...] hoje em dia tolera e ponto. Já tive caso, eu não digo que eu errei, mas 

assim, é, foi uma falha de processo, é, é que eu visei o benefício do negócio, 

e acabei recebendo uma punição por isso, mas tive, tive, assim, é, como é que 

eu posso dizer (pausa), foi entendido que eu não fiz para benefício próprio, fiz 

para benefício da empresa, mas foi uma falha de processo. Não é comum ser 

feito da forma que eu fiz, mas, enfim, é, eu tive uma punição, permaneço na 

empresa e disposto a errar novamente, se for para beneficiar a empresa.  

E3: Toda a empresa acho que tolera erro até a página dois, né. É claro que a 

nossa empresa ela patrocina bastante os nossos erros, até para que a gente 

fique à vontade para criar e inovar, mas é muito importante na nossa empresa, 

é empresa com compliance e é muito importante que você seja transparente 

com a empresa, você errou, então você já faça o report diretamente com o seu 

líder imediato para que a correção seja feita rapidamente. 

E5: Dependendo da gravidade do erro, até ela tolera sim. Apesar de você ser 

penalizado, que eu acho correto também, mas dependendo do erro, não sendo 

falta de ética, ela geralmente tolera. 

E6: Isso eles toleram, esse tipo de erro. Eles toleram porque você tentou, você 

arriscou para chegar no resultado. Às vezes não dá certo, mas faz parte, né! 

 

O intraempreendedor é motivado por desafios. Tarefas desafiadoras e interessantes 

podem estimular a inovação e a criatividade internamente, se o empenho dedicado pela empresa 

for suficiente para que os colaboradores se sintam realmente desafiados (ANTONCIC; 

ANTONCIC, 2011). Desafiados, eles tendem a buscar soluções diferentes. 

O intraempreendedor percebe a implementação de suas ideias como sendo um desafio 

e por acreditar nas contribuições que fará para desenvolver e criar um diferencial para a empresa 

onde trabalha (DORNELAS, 2012). Nos trechos a seguir, o desafio é citado como sendo uma 

prática gerencial de estímulo ao intraempreendedor. O fato de se sentir desafiado, questão de 

grande interesse do intraempreendedor, também foi apontado como forma de incentivo, 

conforme mostram os fragmentos a seguir. 

E1: [...] a minha sugestão e eu tenho atuado assim e tem dado certo na minha 

carreira, é como eu comentei na pergunta anterior, é dando desafios maiores 

para as pessoas. Ensinando, cobrando o resultado daquilo que você treinou, 

mas dando desafios maiores, a pessoa, ela vai absorvendo até chegar no 

momento que ela, opa! Ela pega um obstáculo e para. A gente vai, passa 
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obstáculo e vai indo. Se você vai dando desafios maiores, independentemente 

da mudança ou não de cargo, de aumento ou não de salário. Acho que salário 

não é a coisa mais importante, e sim a pessoa se sentir desafiada, né? Para 

quem é empreendedor isso você já vê logo, né? E você dando desafios maiores 

acho que você consegue manter a pessoa motivada. Esse é o grande “x” aí. É 

como dar pra pessoas desafios maiores a cada vez. É cada, cada vez mais para 

que ela não desmotive, para que aquilo não fique fácil e ela caia na zona de 

conforto, que é o que normalmente ocorre, né! [...] é, aquele desafio vai 

ficando pequeno. Você já dominou aquilo, já fez o que deveria ser feito e se 

você não tiver novos desafios e maiores naturalmente aquele serviço vai ficar 

fácil para você. [...] Novos desafios. Às vezes, nem sempre é possível uma 

mudança de cargo, mas talvez um desafio maior. Seja ele qual for, né! Se às 

vezes você limita a pessoa a ficar num desafio que é pequeno para ele, é ali 

ele vai, naturalmente, você vai ter problema, você vai perder o líder para outras 

empresas. O que precisa é ir dando desafios maiores, cada vez maiores para 

ele. Nem sempre mudança de cargo, porque tem o tempo da empresa também, 

mas acho que isso é fundamental. 

 

Para Schein (1989), a globalização e o avanço das novas tecnologias reduzem os limites 

das organizações, dos empregos e dos papéis profissionais, e isto leva ao aumento da ansiedade 

do trabalhador para lidar com o seu emprego e sua carreira.  

London e Stumph (1982, p. 4) definem de maneira ampla o significado de carreira: 

 

A carreira é uma sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados 

durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a 

ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações 

individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da 

perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua 

experiência profissional, enquanto, da perspectiva da organização, engloba 

políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 

organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Estas perspectivas 

são conciliadas pela carreira dentro de um contexto em constante ajuste, 

desenvolvimento e mudança.  
 

 

O tema carreira é tratado com muito apreço pelo intraempreendedores, sendo 

direcionada boa parte dos esforços deles em busca de alcançar postos maiores. 

E1: [...] eu acho que a minha maior motivação pra, pra, para eu empreender 

novos projetos, aí né, seriam promoções para cargos que a gente almeja. Acho 

que isso é fundamental! Tem que ficar claro isso entre o líder e o liderado onde 

ele quer chegar, né! Como e o que ele precisa fazer para chegar. Eu acho que 

isso é fundamental. Acho que o grande reconhecimento seria a promoção para 

o cargo que ele almeja, né! 

E3: [...] não só isso, mas também o plano de carreira, né! Todo o líder de 

varejo ou qualquer outro segmento, eu acho que, almeja alçar voos maiores, 

né! Então o que me motiva a inovar é a carreira, porque você acredita que a 

inovação vai te proporcionar voos mais altos na carreira. É o que eu acredito. 
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E4: É como eu falei, acho que a questão da gente, a gente faz pela questão de 

bater a meta, porque a gente batendo meta, a gente vai ganhar mais. E a 

questão de promoção, de almejar um cargo sempre melhor, né! Isso é o que 

me estimula, com certeza! 

 

Meta é a forma que se usa para quantificar um objetivo. Segundo Campos (2009), as 

metas são uma ferramenta importante para que as empresas atinjam seus objetivos. Apesar de 

ajudarem a avaliar o trabalho dos colaboradores e serem úteis para a prática da meritocracia, 

sua função principal é garantir que a equipe esteja comprometida a seguir um caminho 

determinado pelos gestores da companhia. 

O primeiro passo para criar metas que façam sentido é estabelecer as ambições e a visão 

de futuro da empresa. Somente quando se sabe onde ela quer chegar, é possível traduzir esse 

desejo em metas. Portanto, uma meta deve ser clara e atingível, para que os colaboradores se 

sintam motivados a alcançá-la. Nos trechos a seguir alguns exemplos da meta sendo tratada 

como estímulo ao intraempreendedor: 

E3: [...] nós temos KPIs, né, voltados para o nosso desempenho. É claro que 

quando, quanto mais você inova mais você vai vender, você vai produzir, né, 

então nós temos KPIs semestrais, onde nós concorremos a quatro salários por 

semestre, oito salários por ano, né! E esse é a nosso grande, nosso grande 

desafio, atingir todos esses KPIs para que a gente tenha essas premiações. 

E4: O grande incentivo nosso, acho que é assim, quando a gente faz uma coisa 

diferente e a gente inova, o resultado da loja acontece. Então o que mais 

incentiva a gente a inovar, a fazer algo diferente é bater a nossa meta, né! 

  

Como já citado, de acordo com Kuratko, Hornsby e Covin (2014), outra prática que 

estimula os intraempreendedores é a autonomia que eles possuem para decidir, e na fala de um 

dos entrevistados isso fica evidente:  

E5: Eu acho que uma das maiores motivações é a gente poder montar o nosso 

time, entendeu? É a gente ter o nosso time na mão, aplicar o método de gestão 

conforme o manual. Se eu pudesse montar meu próprio time já seria um 

grande motivador. Com certeza! Se eu tivesse autonomia total sobre o meu 

time também. Se eu pudesse montar meu time, o meu resultado ia ser muito 

melhor do que é hoje. Basta a empresa confiar e acreditar, entendeu? 

 

Segundo Levering (1997, p. 16) “sentir-se como parte de uma grande família” ajuda os 

intraempreendedores nesse papel de que as empresas não os forçam a suprir a cota de ideias. 
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Os líderes quando se sentem parte do time ficam mais à vontade, de acordo com o entrevistado 

6: 

E6: [...] a empresa faz questão que você se sinta parte de uma grande família, 

de forma que, que a gente se sente abraçado e isso ajuda a tirar um pouco 

daquela obrigação invisível, mas implícita na função, além de ajudar a criar 

soluções com uma pressão menor [...] 

 

Vilas Boas e Santos (2014) também identificaram fatores que, se adotados pelas 

empresas, contribuem para o ambiente inovador propício ao intraempreendedor. Os fatores 

destacados pelos autores foram: 

 Apoio da diretoria ao incentivo das iniciativas dos intraempreendedores sendo 

tolerantes às possíveis falhas e aos riscos que podem influenciar os projetos;  

 Oferecimento de recompensas e incentivos, bem como autonomia de tempo para 

o desenvolvimento de ideias e projetos;  

 Flexibilização das atribuições dos cargos e na estrutura organizacional, 

incluindo a descentralização de autoridade, poucos níveis hierárquicos e 

integração entre esses níveis;  

 Disponibilidade, principalmente de recursos financeiros, para o 

desenvolvimento dos projetos;  

 Integração dos colaboradores com o direcionamento estratégico da empresa. 

 

Estes fatores identificados pelos autores corroboram os resultados obtidos com os 

entrevistados. Todos os fatores destacados foram citados em trechos das entrevistas. 

A seguir o quadro síntese da categoria:  
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Quadro 14 – Quadro síntese da categoria 4.3 

Entrevistado 
Sugestão de estímulo ao 

intraempreendedor 

Relato de estímulo ao 

intraempreendedor 

E1 Não houve sugestão. 
Necessidade de recompensa, tolerância 

a erros, desafios e carreira. 

E2 Não houve sugestão. Tolerância a erros. 

E3 Não houve sugestão. 
Necessidade de reconhecimento, 

tolerância a erros, carreira e meta. 

E4 
Premiação percentual sobre 

o resultado da inovação.  
Carreira e meta. 

E5 Transparência nos resultados. Tolerância a erros e autonomia. 

E6 Não houve sugestão. 
Necessidade de reconhecimento 

e tolerância a erros. 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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4.4 CLASSIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS E/OU INOVAÇÕES 

 

As práticas empreendedoras são ações desenvolvidas pelas empresas e pelos seus 

colaboradores no intuito de impulsionar que o intraempreendedorismo floresça por intermédio 

das inovações, que visam garantir um diferencial competitivo às organizações (HASHIMOTO, 

2012). 

De acordo com Pinchot (1989, p. 9), intraempreendedores são “sonhadores que 

realizam, que assumem a responsabilidade pela criação de inovações de qualquer espécie dentro 

de uma organização”. 

Kuratko e Goldsby (2004) identificaram seis fatores organizacionais que podem levar à 

promoção do intraempreendedorismo. São eles: sistema, estrutura, políticas e procedimentos, 

estratégia, pessoas e cultura. As pessoas são um dos meios para a inovação, deixando isso bem 

aparente nos dizeres dos entrevistados. Recebe grande destaque a base, como é chamado o nível 

operacional do varejo, que é citada em diversos momentos como sendo fundamental no 

processo, sendo de onde vem a maior parte das ideias, recebendo por duas vezes menção de 

chave do negócio. A seguir os trechos que retratam isso: 

E2: Ah, vêm da operação! As melhores ideias vêm de baixo. Quem está 

embaixo, que sente dificuldade em algum processo ou que acha que poderia 

ser melhor para facilitar o dia a dia do empregado e do cliente. Para mim a 

operação é de onde vêm as melhores ideias para facilitar o dia a dia [...] igual, 

na minha loja a gente tem muitos indicadores, eu sempre pego muito a opinião 

da operação para a gente atingir essas metas. E eles sempre me dão, me dão 

sugestões, é, claro que uma coisa ou outra eu levo para a frente, a gente 

melhora um pouco as ideias, todas as ideias são bem-vindas e a gente procura 

aproveitar o melhor possível de cada um.  

E3: A palavra-chave do negócio são as pessoas, né! Então, da equipe, da nossa 

equipe de base saem as melhores ideias para a inovação [...] 

E5: Eu acho que a inovação vem da base, né [...] 

E6: A base é a chave do negócio! É, é o principal alicerce da, da, de qualquer 

empresa. A base, para o, para o, para o nosso ramo é ideal. Por quê? Porque 

ela está no jogo com o cliente, ela sabe o que o cliente quer, ela sabe quebrar 

objeções, ela, ela sabe sair de uma situação adversa e encontrar solução. Por 

quê? Porque ele sabe que vai doer no bolso dele. Então ele busca resultado a 

partir de suas ações [...]  
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Pinchot e Pellman (1999) sugerem em seus estudos que os colaboradores devem 

participar do processo criativo, entre eles brainstorm, reuniões etc. Dentre os meios para a 

inovação que os entrevistados relataram, surgiu a seguinte resposta: 

E1: O método que a gente usa é o brainstorm. Cada líder tem o seu time, e 

dentro do seu time nós fazemos as reuniões no método de brainstorm, então, 

a gente pega as ideias da equipe. Cada líder pega as ideias da sua equipe, lá 

no flipchart, descartam-se as piores ideias e pegam-se as melhores e a gente 

vai chegando num plano de ação, com aquelas ideias, com as melhores 

práticas de alguns, a gente chega num plano para entrar na meta, tirar o desvio 

da meta ou, até quando a gente está em cima da meta, melhorar. Potencializar 

as verdadeiras causas e gerar um diferencial competitivo em relação aos 

concorrentes. 

  

Outro sistema citado foi o lean. Esse sistema foi desenvolvido pela japonesa Toyota e foi 

protagonista na transformação da empresa, uma das principais indústrias do segmento 

automotivo. A constante obsessão pela eliminação das atividades que não agregam valor ao 

processo se tornou referência para qualquer empresa que pensa em ser enxuta com produtos de 

alto conceito e qualidade (INVERNIZZI, 2006). Segue citação: 

E3: O lean é uma filosofia de gestão, trazida do Japão, né, inspirada em 

práticas e resultados do sistema Toyota, onde foi aplicada aqui pela nossa, 

nossa matriz. Aqui no Brasil, já há cinco anos, nós já temos essa, essa fusão, 

com a nossa holding. E há cinco anos nós implantamos o lean aqui na, na 

empresa, e, desde então, a gente vem ganhando bastante com produtividade, 

né, redução de desperdício, melhoria contínua, e o lean nos ajudou muito a 

trabalhar com muito mais produtividade. O lean estimula a inovação, que os 

colaboradores inovem, eu não tenho dúvida disso, porque um dos pilares do 

lean é você buscar a melhoria contínua. E para você buscar a melhoria você 

precisa de inovação. O lean não é inovação, e sim o meio para chegar lá. 

 

O intraempreendedorismo é uma prática revolucionária, promove inovações dentro das 

corporações, motivando os intraempreendedores a satisfazerem um desejo pessoal, e esses 

desejos são satisfeitos normalmente por meio da criação de novos produtos e serviços que 

tenham importância tanto para ele como para a sociedade (PINCHOT, 1989). Mesmo o varejo 

sendo um setor em que as inovações por vezes estão focadas em processo e produto, há espaço 

para tecnologia como acontece em quase todos os setores. Na fala a seguir, um exemplo desse 

pensamento: 

E5: [...] vem em investimento em tecnologia, hoje a empresa que está 

estagnada ela não vai sobreviver por muito tempo. A tecnologia está aí, e quem 

não se atualizar vai ficar pelo caminho. Eu penso em tecnologia no varejo, 

com as empresas colocando máquinas em vez de pessoas, né. Você vê um 
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caixa e não tem operadora. Você mesmo se serve, você paga. É, essa é a ideia 

do futuro [...]. 

 

Seguindo as etapas determinadas nos objetivos, essa é parte na qual as inovações, que 

os entrevistados comentaram, são expostas e classificadas de acordo com as dimensões de 

inovação (SAWHNEY et al., 2007). Portanto seguem as práticas intraempreendedoras e/ou 

inovações explicitadas nas falas a seguir, e devidamente classificadas: 

E1: [...] desde que a empresa foi comprada por uma multinacional, a gente 

precisa melhorar produtividade que é reduzir a quantidade de pessoas, mas 

entregando o serviço com a mesma qualidade. Então a gente vem, eu venho 

de três anos para cá, a gente vem reduzindo o quadro e ganhando 

produtividade, mas fazendo multinações. Então, a gente ganhando qualidade 

ficando só com as pessoas boas, mas que fazem mais coisas. E essas pessoas 

também ganham mais. Então é uma oportunidade para todo mundo. A 

empresa ganha produtividade porque ela reduz a quantidade de colaboradores 

e aproveita melhor aqueles bons funcionários, pagando um pouco melhor 

também. Ainda o rollout está acontecendo, porque, poxa, a empresa tem 

diversas lojas espalhadas. E nessas lojas mais distantes o rollout ainda está 

acontecendo. A maioria das lojas já está com este formato. As que inauguram 

já iniciam com este formato, mas o rollout ainda está acontecendo. 

E1: [...] apesar de ter uma loja pequena em comparação com, com essa loja 

que eu fiz esse trabalho. Eu peguei a minha loja e comparei com uma loja do 

interior que tinha o dobro da venda da minha. E aí eu peguei a gama de produto 

de algumas famílias de produtos importantes e peguei o 20/80 para minha loja, 

é, dessa gama, né! 

E1: [...] tem uma pesquisa que a gente criou que se chama cliente não 

comprador. Então aquele cliente que está saindo da loja sem comprar, a gente 

entrevista ele o porquê que ele não está comprando. Para entender, né, o 

porquê que a gente não conseguiu fechar essa venda. E aí a gente percebeu 

que muitos desses clientes que não compram, era por falha das gamas, de 

buracos nas gamas, e a gente fez essa correção e a venda aconteceu. 

E2: [...] esse processo inovador, o vendedor vende direto, passa pelo caixa, 

posteriormente na hora de retirar o produto, o operador lança o código na nota 

fiscal [...] 

E4: A inovação mais recente foi o modo vender planos pós-pagos de celular. 

Oferecer igual operadora. E a questão também do método de cobrança de 

serviços [...] o rollout aconteceu nesse caso [...] 

E5: Eu contribuí com o projeto de manual de rotinas para os gerentes. Em se 

tratando de processo no varejo foi uma inovação, uma vez que continha todas 

as tarefas operacionais que os gerentes deveriam cumprir respeitando os 

horários de trabalho [...] depois avançamos para os manuais de outras funções 

como supervisores e vendedores. É, o varejo é bem desregrado pra rotinas, 

portanto, acabou sendo uma inovação que gerou resultado e foi implantada em 

todas as lojas da empresa.  

E2: A empresa no segmento de varejo sempre foi à frente dos concorrentes. 

É, igual, no início, o cliente interagir com o produto, pegar o produto na mão, 
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testar isso, outras revendas não faziam, no caso de celular. Antigamente era 

tudo em gôndolas, produto em caixa ou atrás de vidros. A empresa 

desenvolveu junto com uma equipe de alarmes, exposição dos aparelhos para 

o cliente pegar na mão, sentir o produto, mexer nele, ver ele ligado. No caso 

de televisores, é ter aquele marketing de sensações, o cliente sentir que o 

produto pode ser dele, utilizar o produto como se fosse na casa dele, isso aí 

até hoje é bem escasso no mercado, e a empresa visa muito isso. Considero 

um grande diferencial da empresa. 

E3: [...] comitê dos sonhos, nós pegamos um colaborador de cada área para 

que estes colaboradores tragam inovações, para que a gente melhore o nosso 

clima laboral da loja. Nós pegamos essas sugestões e colocamos em prática. 

E 100% das sugestões, 100% do que é levado para essa reunião nós 

executamos aí, com êxito. 

E3: O que posso falar sobre inovação é o nosso, nosso omnichannel, a nossa 

cauda longa que tem, vem, vem nos ajudando muito. Hoje uma loja igual a 

minha de 3.300 m², a gente tem três, quatro mil SKUs, e a gente usando nossa 

venda via e-commerce, a gente consegue atender o cliente com mais de 30 mil 

SKUs por meio da cauda longa.  

E4: A questão também da experimentação dos produtos. Foi a primeira 

empresa que o cliente pôde pegar o celular na mão. As outras ficavam em 

balcão, aquela coisa de ficar atrás do balcão fechado, que era o que 

chamávamos de aquário. Tinha que chamar o segurança para abrir. Aqui não! 

Aqui o celular ficava já exposto, o cara, o cliente chegava degustava mesmo 

o produto. Mexia na câmera. Além de estar exposto, ficar ligado também, né! 

E3: Uma inovação muito bacana na nossa empresa, né, após a fusão que a 

nossa empresa fez, foi o novo formato das lojas. Hoje nós estamos num 

formato de loja que é a loja nova já, né. O varejo ele é bem, ele é bem vivo, é 

bem dinâmico. Então, nós tínhamos um formato de loja, que a loja da gente 

estava cansada, talvez eu possa usar essa palavra, e hoje nós inovamos, 

trazendo uma loja muito mais moderna, onde o ambiente mudou, do teto ao 

chão [...] 

E5: A mudança de modelo gerou inovação para a empresa. As lojas tinham 

um modelo já ultrapassado e tiveram uma grande renovação. Esse foi um 

grande projeto amparado pela holding que comprou a empresa há cerca de 

cinco anos. Todo o layout ganhou uma nova padronização, né. E isso gerou 

inovação, né! Porque esse modelo de loja nasceu dentro da empresa, fruto de 

muitos estudos. E deu super certo. Só a reforma de uma loja já muda o 

ambiente, os clientes querem entrar para conhecer, né. Isso aí é fundamental 

no varejo, né! Quem não se atualizar, nesse ponto, fica para trás com certeza.  

E4: [...] é do DNA da empresa [...] tem muito produto que o primeiro que 

chegou no Brasil, a primeira lava e seca que chegou no Brasil foi aqui. A 

primeira side by side foi aqui. É TV, refrigerador no caso, com TV, primeiro 

que chegou foi aqui. É o lugar onde vai chegar primeiro! Onde o iPhone XR 

vai chegar primeiro? É aqui. Onde vai chegar um refrigerador diferente, é 

aqui. Onde vai chegar uma TV diferente. É, quando chegou a LCD no Brasil 

foi, as primeiras vieram para cá.  

E6: Acho que um exemplo mesmo foi a aposta, na, na época, nas TVs de LCD. 

Ninguém ainda no mercado queria, e ela foi a única que comprou um lote 

gigantesco, ou seja, comprou tudo que era produzido na época, toda a 

produção da indústria dessas TVs ela comprou. Comprou tudo que tinha no 
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mercado e explodiu. Nenhum dos concorrentes acreditava no produto ainda. 

Nisso ela tirou das lojas as TVs de tubo e mudou todas as lojas de um dia para 

o outro, abrindo só com as TVs finas em exposição. A produção da indústria 

não era suficiente para suprir a venda da empresa, ou seja, tudo que era 

produzido já estava vendido. Se o cliente quisesse, tinha que vir aqui. [...] O 

que até então era uma grande dúvida de como o mercado brasileiro reagiria a 

essas novas TVs. O grande negócio é que o mercado queria dividir para ver 

como ia ser, e a empresa, na pessoa dos donos, intraempreendeu e deu muito 

certo [...]  

E4: No varejo hoje, nenhuma outra empresa, se você pegar o método Falconi 

por exemplo, que é o que a empresa trabalha, ele é muito voltado para a 

indústria, e eles conseguiram adaptar para o varejo. Hoje nenhuma empresa 

de varejo trabalha 100% com método Falconi como se trabalha aqui. Se você 

pegar livros dele vai ver que é muito voltado para a indústria. E ele conseguiu 

adaptar o método para a solução de problemas que é algo, que, fora de série. 

Se funcionou na indústria, tem grande chance de funcionar no varejo. E já vem 

funcionando.  

E6: Olhando esses três grandes pilares, atendimento, mix e pdv, estável e 

confiável, eu pensei numa inovação, e a inovação que eu pensei, e chama-se 

app de vendas. É mudar a experiência de compra do cliente. Na hora que o 

cliente entra na loja, ele não quer só comprar, ele quer investir num sonho, e 

ele quer ter uma experiência. E nessa experiência a gente tem um, um, um 

aplicativo em que todos os vendedores trabalham com ele para atender o 

cliente, a experiência. Que por trás disso eu tenho um software que trabalha 

com a gestão. A gestão de mix e de ofertas. O modo de atendimento era, 

procurava o que o cliente queria, sentava com o cliente, e com uma tela 

totalmente escura, você oferecia um café, e aí sim ia negociar. Então, o cliente 

buscava preço, não experiência. Hoje, com esse aplicativo, você consegue 

atender o cliente na frente do produto que ele deseja. E, então, você consegue 

proporcionar uma verdadeira experiência de compra. Ele consegue 

experimentar o produto como se estivesse na casa dele, tendo uma forma 

inovadora de venda. E a gente nem chama de venda, chama de sonho, sonho 

realizado. 
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Quadro 15 – Quadro síntese da categoria 4.4 

Entrevistados Práticas intraempreendedoras 

Classificação nas 12  

dimensões de inovação 

(SAWHNEY et al., 2007) 

E1 Multifunção Processo 

E1 Comparação com Unidade Maior Organização 

E1 Pesquisa Cliente Não Comprador Processo e Cliente 

E2 Melhoria de Processo Processo e Cliente 

E4 Solução de Venda Solução e Experiência do Cliente 

E5 Padronização do Processo de Rotinas Processo 

E3 Comitê dos Sonhos Processo 

E3 Omnichannel 
Cadeia de Fornecimento, 

Processo e Valor 

E2 e E4 Experimentação dos Produtos Experiência do Cliente 

E3 e E5 Novo Formato de Loja Presença, Valor e Cliente 

E4 Pioneirismo DNA Valor e Marca 

E6 Pioneirismo TVs Valor e Marca 

E4 Método de Gestão Plataforma e Processo 

E6 Aplicativo (App) de Vendas 
Oferta, Processo, Redes, 

Experimentação do Cliente e Valor 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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4.5  RESULTADOS DE PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS E/OU INOVAÇÕES 

 

Segundo David (2004), o intraempreendedor é quem assume responsabilidade direta em 

tornar uma ideia realidade convertendo-a em produto final, e que a partir da decisão de assumir 

esse risco e inovar isso se reverta em resultado para a empresa. Conforme Guerreiro (1991), foi 

atribuído a resultado o sentido de lucro, ou seja, para que a ação tenha gerado resultado de uma 

ação inovadora, necessariamente tem que ter gerado alguma contrapartida, em espécie ou não. 

Os intraempreendedores buscam resultados por meio de ações inovadoras, que os 

diferencie dos demais. Uma das falas dos entrevistados retrata bem isso: 

E3: [...] você é um intraempreendedor, quanto mais você inova mais você 

produz, mais ideias você dá, mais você se torna um profissional diferenciado. 

E o que, o que as empresas, né, o que as empresas procuram são profissionais 

diferenciados. Se você for igual a todos, você vai entregar o resultado igual a 

todo mundo, e o que as empresas não querem é isso, eles querem profissionais 

ousados, né, diferenciados que produzam ainda mais. Se você faz todos os dias 

as mesmas coisas, é obvio que você sempre vai alcançar os mesmos 

resultados. O que as empresas querem são profissionais diferenciados para 

obterem resultados diferenciados. 

 

Os trechos apresentados a seguir corroboram a afirmação de David (2004) explicitando, 

por meio da fala dos entrevistados, os resultados obtidos por meio de uma ação 

intraempreendedora ou inovação. A ação intraempreendedora não tem que ser inovadora, pois 

ela pode ser uma oportunidade enxergada no momento oportuno e não necessariamente precisa 

ter um ineditismo na ação. Seguem as ações nomeadas de acordo com os dizeres dos próprios 

entrevistados. 

 

Multifunção 

E1: Eu levantei, fiz um estudo de quanto custavam as pessoas improdutivas e 

quanto custaria a nova função, essa pessoa multifunção, e, dentro de um ano, 

quanto a gente ganharia. E a gente fez um piloto nessa loja aqui e numa outra 

loja da rede. Como aqui o acompanhamento foi melhor, o resultado veio mais 

rápido, e isso hoje ela se estende por toda empresa. E a parte de multifunção, 

ela, agora, a gente está fazendo outros testes. Por quê? Porque a gente viu que 

dá muito certo, né! Ganhando produtividade! Esse é o negócio hoje. [...] nós 

ganhamos muita produtividade, de 76 colaboradores, em três anos a gente 

passou a ter 60 colaboradores. E para o ano que vem a gente vai para 57 

colaboradores. Então, assim, a tendência é diminuir cada vez mais. [...] E a 

gente vem ganhando produtividade, e, então, a qualidade do serviço não caiu. 

Na verdade, seria um trabalhando por dois e ganhando o salário de um e meio. 
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Comparação com lojas maiores 

E1: De algumas famílias que é elétrica, iluminação, ferramentas, eu implantei, 

só, não toda a gama, mas o 20/80 dessa gama, dessas gamas na minha loja. E 

todas elas tiveram crescimento, o mínimo foi 10%, algumas até com 30% de 

crescimento depois da implantação da gama, resultado da comparação com 

uma loja maior. 

 

Melhoria de Processo 

E2: [...] tinha um processo que era muito lento, muito burocrático, muito 

demorado, o processo de uma venda que demorava dez minutos reduziu para 

três. Então era um processo de dez minutos que reduziu 60% do tempo. Caiu 

para três, no máximo quatro minutos uma venda hoje. 

 

Solução de Venda 

E4: [...] nós criamos um novo modo de oferecer plano de celular na minha 

loja, que deu tão certo que foi replicado para toda empresa em forma de rollout 

[...] 

 

Padronização do Processo de Rotina 

E5: [...] e o projeto deu tão certo que foi feito um rollout para toda empresa 

[...] 

 

Comitê dos Sonhos 

E3: [...] 100% de resultado, 100% [...] quando isso não envolve dinheiro, 

quando envolve investimento, é claro que não da noite para o dia, né! Mas 

tudo que está nas nossas mãos, isso é feito rapidamente. Então, por isso que 

digo, que 100% das ações são executadas.  

 

Omnichannel 

E3: Você economiza em transporte, você economiza em pessoas, você 

economiza em quebra, né! Você não precisa movimentar a economia. Perdão! 

Você não precisa movimentar mercadoria. E você consegue encantar mais o 

cliente porque a mercadoria já sai diretamente do nosso centro de distribuição 

para a casa do cliente sem precisar passar pela nossa loja. Então, o nosso 

grande desafio foi formar essas pessoas, né, esses colaboradores para que eles 
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aprendam a mexer no nosso totem de e-commerce e depois que nós formamos 

essas pessoas, nós conseguimos utilizar mais esse canal, conseguimos utilizar 

mais a cauda longa, nós tivemos êxito em vendas e crescemos nosso resultado, 

aí! 

Experimentação 

E2: O cliente ele gosta de pegar o produto na mão, testar antes de comprar, 

isso aí com certeza ajudou. E isso foi revertido em venda, em venda, em venda, 

com certeza! Esse foi um projeto que começou em uma loja e foi replicado em 

forma de rollout pra todas. 

 

Novo Formato de Loja 

E3: [...] todas as lojas que migraram, mudaram o formato, né, que fizeram essa 

transição, que nós chamamos de transição, elas crescem em torno de 2 dígitos, 

em torno de 30% em média. 

E5: [...] todas as lojas que já viraram crescem. A maioria mais de dois dígitos 

pelo menos em relação ao ano anterior. 

 

Pioneirismo DNA 

E4: [...] então, é assim, esse é o grande diferencial competitivo da empresa, 

ter as novidades antes dos concorrentes.  

 

Pioneirismo TVs 

E6: [...] e por dois anos só a empresa tinha essas TVs para vender [...]   

 

Modelo de Gestão 

E4: [...] os primeiros resultados vieram quando aplicado no setor de lojas, e 

depois, depois disso, como tinha dado certo, foi imediatamente replicado para 

toda empresa, o modelo de gestão hoje está em todos os setores da empresa. 

Esse é um grande diferencial, porque no varejo só a gente tem esse modelo de 

gestão. 

 

App de Vendas 

E3: [...] o nosso ganho real foi na conversão de vendas, pois os nossos índices 

subiram em média 30%. Hoje a gente converte mais que antes do app. É, a 

experiência do cliente melhorou! A pesquisa NPS também deu grande salto. 

E olha que já era acima 8! Hoje está batendo quase 10 [...] 
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Existem situações em que a inovação se torna uma vantagem competitiva, quando se 

desenvolve e gera resultado para a empresa. A criação de uma vantagem competitiva é uma 

forma de melhor se posicionar perante seus concorrentes e criar valor para seus compradores 

(ITO; HAYASHI; GIMENEZ; FENSTERSEIFER, 2012). Segundo os entrevistados, seguem 

exemplos de ações intraempreendedoras que geraram vantagem competitiva para a 

organização: 

E4: Voltando no exemplo das TVs de LCD, naquele momento em que 

aconteceu o diferencial competitivo, a empresa cresceu muito. Depois dessa, 

saiu de 25 lojas para mais de 100 lojas, foi um salto muito grande, dominou o 

mercado e foi uma grande sacada, ele (o dono) teve um grande insight e ele 

conseguiu operacionalizar a ideia, né. Ele foi audacioso, porque, no caso, 

apesar de dono, ele respondia para acionistas também. 

E6: E essa vantagem competitiva perdurou por dois anos no exemplo das TVs 

LCD e plasma.  
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Quadro 16 – Quadro síntese da categoria 4.5 

Entrevistados 
Prática intraempreendedora 

e/ou inovação 
Resultados 

E1 Multifunção Aumento de 25% na produtividade 

E1 Comparação com Unidade Maior Crescimento em vendas de 10% a 30% 

E1 Pesquisa Cliente Não Comprador 
Funcionou como meio para 

quantificar dados dos clientes 

E2 Melhoria de Processo Redução de 60% do tempo 

E4 Solução de Venda Rollout para toda a empresa 

E5 Padronização do Processo de Rotina Rollout para toda a empresa 

E3 Comitê dos Sonhos 
100% das ideias aprovadas 

são implantadas 

E3 Omnichannel 
Economia de estoque e  

aumento de vendas 

E2 e E4 Experimentação dos Produtos 
Aumento de vendas  

e rollout para toda a empresa 

E3 e E5 Novo Formato Loja 30% de crescimento médio em vendas  

E4 Pioneirismo DNA Diferencial competitivo 

E6 Pioneirismo TVs Diferencial competitivo por dois anos 

E4 Método de Gestão 
Diferencial competitivo  

e rollout para toda a empresa 

E6 Aplicativo (App) de Vendas 
Conversão aumentou 30%  

e NPS subiu de 8 pra 9,8 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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- Discussão dos resultados   

Partindo do intraempreendedorismo e do contexto pessoal dos participantes (idade, 

gênero, formação acadêmica e tempo como principal administrador) atrelado a outros aspectos 

como: desafios e exigências impostos por um competitivo mercado de trabalho impactado pela 

crise que assola o país, e com base na análise das cinco categorias, observou-se neste estudo 

diversos fatores facilitadores e outros dificultadores, conforme previsto nos objetivos 

estabelecidos no início desta pesquisa, inovações foram destacadas e classificadas conforme as 

12 dimensões de inovação de Sawhney et al. (2007), práticas gerenciais de estímulos à inovação 

foram evidenciadas e, por fim, os resultados foram categorizados de acordo com as ações 

inovadoras desveladas nas falas dos entrevistados, que apoiaram este estudo. 

Já nas duas primeiras categorias, que são os fatores facilitadores e dificultadores, foram 

destacados vários exemplos que respondem ao objetivo inicial, porém houve um fator que 

citado várias vezes em ambas situações, positivas e negativas. O fator que chamou a atenção 

foi a liderança, por ser citada com frequência por todos os entrevistados, tanto como fator que 

facilita quanto fator que dificulta o intraempreendedorismo, na busca por inovação.  

A necessidade da busca incessante de novos aprendizados obriga aos líderes à adoção 

de posturas comportamentais de abertura, curiosidade, sensibilidade e bom relacionamento 

interpessoal. Esta aprendizagem inovadora, prepara as organizações para as novas situações, 

propiciando as modificações, renovações, resoluções de problemas, para isto é fundamental que 

as lideranças estimulem o desenvolvimento do potencial humano (LEZANA, 2001). 

Devido a esse destaque, por vezes com ares de facilitador e em outros momentos já 

como sendo um dificultador, um empecilho inclusive para outros fatores, o fator liderança foi 

classificado com um fator crítico de sucesso. A identificação de fatores de sucesso, ou seja, a 

discriminação de práticas associadas à inovação que, quando bem executadas, contribuem para 

reduzir as incertezas inerentes aos desafios de ser pioneiro. Por essas práticas representarem 

táticas ou métodos que provaram contribuir para o sucesso no desenvolvimento de novos 

produtos, muitas empresas e acadêmicos vêm conduzindo estudos para entender a relação 

causal entre ação e sucesso e como adaptar tais práticas a setores e organizações específicas 

(KAHN et al., 2006). 

Schein (1989) diz que os líderes precisam de habilidade para influenciar pessoas, liderar, 

motivar, ter uma boa comunicação em equipe, dedicação e compromisso, além de redefinir 
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conceitos e ter novas visões. Essa visão de Schein (1989) mostra que o líder é o pilar da 

credibilidade e confiança dos funcionários. 

Como melhores práticas, Sixsmith e Mooney (2012) citam incentivar a criatividade dos 

colaboradores voltada para inovação, a inovação propriamente dita, e a liderança dos gestores, 

que são práticas empresariais que podem aumentar a probabilidade de atingir resultados que 

transformem a empresa.  

A inovação precisa acontecer para que a empresa se mantenha sempre buscando se 

atualizar e se diferenciar, caso contrário a empresa acaba entrando na mesmice, fazendo o que 

as outras empresas fazem, e assim os líderes se sentem desmotivados, como na fala do 

entrevistado 5: 

E5: É aquele trabalho rotineiro do dia a dia, onde a empresa briga por preço 

ainda ao invés de ir buscar um diferencial. Você quer desempenhar o seu 

trabalho para mostrar um resultado para você crescer, até isso fica difícil de 

acontecer [...] a empresa é bem, como se diz, ela é bem focada em resultado e 

em inovação ainda muito pouco, assim. É muito pouco assim, inovação. É 

bem pouco mesmo, infelizmente.  

 

Porém quando ele vê que a inovação acontece e que os outros brigam pelas mesmas 

coisas e a sua empresa está na vanguarda a reação é outra. É o oposto da desmotivação, e é 

comprovado na fala a seguir, na empolgação do entrevistado quando ele percebe isso: 

E4: [...] hoje o mercado só fala de preço, então assim, aqui a gente inova na 

forma de falar na experiência do cliente, como que ele vai usar aquilo com um 

filho dele em casa, como é que ele vai usar numa viagem. Então é assim, isso 

aí, essa inovação na demonstração do produto, para o cliente acaba fazendo a 

diferença. 

 

Montana e Charnov (2000, p. 27) afirmam que “liderança é o processo pelo qual um 

indivíduo influencia outros a realizar os objetivos desejados”, e pode-se afirmar que liderança 

é a prática do poder, é a habilidade de exercê-lo. Assim sendo, o gerente lidera a loja e suas 

ações têm impactos sobre todos os liderados e processos. Essas interações podem ser o limite 

para que uma grande ideia tenha andamento ou não. 

Portanto, a liderança está ligada diretamente à realização de atividades com e por meio 

de pessoas, ou seja, segundo Hersey e Blanchard (1986, p. 54), “um líder precisa preocupar-se 

com tarefas e relações humanas”. Isso mostra a força desse fator que é liderança, sendo 
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considerado aqui neste estudo como um fator crítico de sucesso. Isso fica claro na fala de um 

dos entrevistados quando ele diz: 

E1: [...] é a capacidade dos gestores imediatos darem essa liberdade para você 

empreender. A empresa em si ela dá, mas quem faz a empresa são os líderes, 

né! E acho que isso pode dificultar em alguns casos ou facilitar em outros. 

Acho que tudo depende da liderança.  

 

Nenhum outro fator foi apontado pelos entrevistados tantas vezes, de forma a facilitar e 

a dificultar o intraempreendedorismo. A liderança foi destacada neste estudo como um fator 

considerado crítico para o sucesso e, no trecho da entrevista a seguir, o motivo dessa 

importância fica bem evidenciado: 

E6: [...] se todo o gestor ouvisse seu colaborador, entendesse o resultado, 

identificasse a melhor prática do, do intraempreendedorismo em cada 

indivíduo e replicasse para o seu grupo, e então disseminasse para a empresa, 

a empresa estaria operando num outro patamar. 

 

Segundo Kuratko, Hornsby e Covin (2014), a organização que deseja criar um ambiente 

que favoreça o intraempreendedorismo deverá seguir cinco importantes dimensões, assim 

sugeridas pelos autores, que são: garantia de apoio da alta direção, garantir autonomia aos 

trabalhadores, recompensar o comportamento intraempreendedor, disponibilizar tempo e 

flexibilizar as fronteiras organizacionais. Baseado nestas dimensões propostas pelos autores 

pode-se afirmar que os dados coletados com as entrevistas propiciaram passagens que 

clarificam algumas dessas dimensões. Apoio da alta direção, autonomia, recompensas e 

flexibilização de fronteiras foram evidenciadas nas categorias listadas, porém referente à 

disponibilização de tempo não houve citação direta. Mas o exemplo referente a ambiente é 

citado como um fator facilitador algumas vezes por diferentes entrevistados, coincide com o 

pensamento dos autores supracitados. 

Considerando os aspectos citados nas categorias anteriores e o fato dos entrevistados 

terem dado seu depoimento de maneira que estivessem bem à vontade, foi observado, conforme 

o estudo de Vilas Boas (2009), algumas práticas de estímulo ao intraempreendedor, como por 

exemplo os desafios ao intraempreendedor, o planejamento individual de carreira, a tolerância 

da empresa a erros, autonomia e as recompensas, não somente as financeiras. 
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Depois de identificar os fatores que facilitam e dificultam o intraempreendedorismo, e 

relatar a práticas de estímulo ao intraempreendedor, o próximo passo foi identificar e classificar 

as inovações de acordo com as 12 dimensões de inovação de Sawhney et al. (2007). 

Todas as dimensões foram utilizadas para classificar as situações explicitadas pelos 

entrevistados, e isso demonstra a riqueza de exemplos que puderam ser coletados, tendo 

bastante variedade entre as práticas intraempreendedoras. Essas práticas intraempreendedoras 

e/ou inovações foram classificadas e representadas no quadro que segue: 
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Quadro 87 – Quadro resumo das dimensões e práticas intraempreendedoras 

As 12 dimensões de 

inovação  

(SAWHNEY et al., 2007) 

Práticas intraempreendedoras e /ou 

inovações 
Entrevistados 

Oferta App de Vendas E6 

Plataforma Método de Gestão E4 

Solução Solução de Venda E4 

Cliente 
Pesquisa Cliente Não Comprador, Melhoria 

de Processo e Experimentação dos Produtos 
E1, E2 e E4 

Experiência do Cliente 
Solução de Venda, Experimentação dos 

Produtos e App de Vendas 
E2, E4, E6 

Valor 

Omnichannel, Novo Formato de Loja, 

Pioneirismo DNA, Pioneirismo TVs e App 

de Vendas 

E3, E4, E5 e 

E6 

Processo 

Pesquisa Cliente Não Comprador, Melhoria 

de Processo e Padronização do Processo de 

Rotinas, Comitê dos Sonhos, Método de 

Gestão e App de Vendas 

E1, E2, E3, 

E4, E5 e E6 

Organização Comparação com Unidade Maior E1 

Cadeia de Fornecimento Omnichannel E3 

 Presença Novo Formato de Loja E3 e E5 

Redes App de Vendas E6 

Marca Pioneirismo DNA e Pioneirismo TVs E4 e E6 

       Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Por fim, a última categoria contempla os resultados de práticas intraempreendedoras ou 

inovações, que com base nos depoimentos dos entrevistados, foram qualificadas e quantificadas 

dentro dos indicadores da empresa e relatadas pelos respectivos gerentes. Foi possível 

evidenciar diversas ações inovadoras que dão a entender que o varejo é um segmento que está 

em constante evolução, de maneira que seus líderes fiquem atentos e dispostos a criar novas 

soluções para os obstáculos que surgem sem avisar, em um setor que tem pouca rotina, pois 

cada cliente é uma nova e diferente oportunidade de negócios. 

Entrando na quinta e última categoria analisada, tem-se os resultados das práticas e/ou 

inovações, conforme objetivo específico e. Com base nas ações citadas na categoria anterior, 

nesta etapa foi identificada a mensuração das ações, nas palavras dos entrevistados. Portanto 

não foi usada uma única métrica para os resultados, e sim o que foi obtido de conteúdo por meio 

da coleta por entrevista e análise de conteúdo. 

Os resultados apurados foram: 
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Quadro 18 – Quadro de grupo de resultados 

Entrevistados 

Prática 

intraempreendedora 

e/ou inovação 

Grupo de 

resultado 
Resultados 

E4 Omnichannel Vendas 
Economia de estoque e  

aumento de vendas 

E1 
Comparação com 

Unidade Maior 
Vendas 

Crescimento em vendas de 

10% a 30% 

E3 e E5 Novo Formato Loja Vendas 
30% de crescimento médio em 

vendas  

E2 e E4 
Experimentação dos 

Produtos 

Vendas e 

Rollout 

Aumento de vendas  

e rollout para toda a empresa 

E4 Solução de Venda Rollout Rollout para toda a empresa 

E5 
Padronização do 

Processo de Rotina 
Rollout Rollout para toda a empresa 

E4 Método de Gestão 
Rollout e 

Diferencial 

Diferencial competitivo  

e rollout para toda a empresa 

E4 Pioneirismo DNA Diferencial Diferencial competitivo 

E6 Pioneirismo TVs Diferencial 
Diferencial competitivo por 

dois anos 

E1 Multifunção Produtividade 
Aumento de 25% na 

produtividade 

E1 
Pesquisa Cliente Não 

Comprador 

Meios de 

Inovação 

Funcionou como meio para 

quantificar dados dos clientes 

E2 Melhoria de Processo Tempo Redução de 60% do tempo 

E4 Comitê dos Sonhos Implantação 
100% das ideias aprovadas  

são implantadas 

E6 
Aplicativo (App) de 

Vendas 

Conversão e 

NPS 

Conversão aumentou 30%  

e NPS subiu de 8 para 9,8 

        Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo analisou como ocorre a influência do intraempreendedorismo no processo 

de inovação de empresas varejistas sob a ótica dos gestores e constatou que, assim como 

discutido por autores que são apresentados nesta dissertação, e segundo relato dos entrevistados, 

a influência mostrou-se presente em vários momentos, de maneira não linear, mas sempre 

atrelada a um fator dentro do contexto organizacional dos gestores. Percebe-se que os fatores 

interagem com o intraempreendedorismo, sejam eles a facilitar, sejam a dificultar, mas sempre 

participando ativamente da busca ou não por inovação. Assim, o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste trabalho foram atendidos, de maneira a expor alguns exemplos reais de 

situações, nas quais observaram-se: fatores que facilitam e dificultam o intraempreendedorismo 

na busca por inovações; práticas de estímulos aos intraempreendedores que foram sugeridas e 

evidenciadas; as práticas intraempreendedoras e/ou inovações que foram destacadas e 

classificadas conforme as 12 dimensões da inovação de Sawhney et al. (2007); e os resultados 

que foram categorizados de acordo com as práticas intraempreendedoras e/ou inovações. Ou 

seja, todos os objetivos propostos para esta dissertação foram cumpridos. 

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela abordagem metodológica qualitativa, do 

tipo exploratória e foram realizadas entrevistas em profundidade baseadas em roteiro 

semiestruturado com seis participantes, todos gerentes, que atuaram como principal 

administrador do negócio por pelo menos três anos. No processo de análise, os dados foram 

interpretados com base na análise de conteúdo, e buscou-se, conforme Flick (2009), ultrapassar 

as incertezas e acrescentar a interpretação dos dados coletados, e também, como aponta Bardin 

(2011), privilegiar o objetivo principal, que é o desvendar crítico para encontrar o sentido que 

os entrevistados atribuíram aos assuntos abordados no roteiro de entrevistas.  

O fato de serem duas empresas varejistas de ramos diferentes, no caso, eletroeletrônicos 

e construção, pode gerar diferentes reflexões nas soluções de problemas por parte dos 

entrevistados. O varejo de tecnologia exige uma maior velocidade de giro de produto, como se 

fosse um perecível, em comparação ao varejo de construção, que pode manter o produto por 

mais tempo sem perder valor com tanta rapidez por uma atualização de produto. O maior ponto 

é que, no varejo de construção, o produto não é atualizado constantemente, tendo um tempo de 

maturação muito maior do que no ramo de eletroeletrônicos, e isso pode influenciar de várias 

formas os gestores. 
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Diversos fatores foram evidenciados como facilitadores e dificultadores, fato este que 

cumpre com os objetivos específicos a e b, citados no início desta dissertação. Primeiramente 

foram expostos os fatores facilitadores que seguem: 

 Ambiente; 

 Liberdade; 

 Recursos; 

 Treinamento; 

 Clima; 

 Comunicação; 

 Liderança. 

 

Logo após os facilitadores, foram citados os fatores dificultadores do 

intraempreendedorismo que também foram enfatizados pelos entrevistados. Esses fatores que 

impuseram dificuldades são: 

 Reconhecimento; 

 Burocracia; 

 Cobrança; 

 Recursos; 

 Comunicação; 

 Liderança. 

 

Dos fatores acima citados, vale destacar os fatores recursos, comunicação, e 

principalmente liderança, que foi o único a ser citado por todos os entrevistados. Ambos foram 

citados tanto como facilitadores, como dificultadores. Isso denota a importância do fator no 

intraempreendedorismo.  

Pela importância percebida no fator liderança, percebe-se que o fator acaba por 

influenciar os demais fatores, foi denominado como fator crítico de sucesso. Essa denominação 

se deve pelo fato desse ser o fator mais importante, de acordo com as análises, e sua capacidade 

de fazer com que o intraempreendedorismo tenha sucesso ou não foi decisiva para este 

apontamento, e se fez crítica na fala dos entrevistados. A liderança impactou os entrevistados 
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de diversas maneiras, e os efeitos contribuíram para que se torne um fator dificultador ou 

facilitador, dependendo da atuação do líder.  

A terceira categoria apresentada diz respeito às práticas de estímulos ao 

intraempreendedores na busca por inovações. Foram citadas sugestões de estímulos por dois 

entrevistados, que foram: ganho percentual sobre o resultado da inovação; e metas claras, 

atingíveis e transparentes. 

Além das sugestões, os entrevistados deram vários exemplos de incentivos aos 

intraempreendedores, e estes estímulos têm o intuito de fazer com que os indivíduos gerem cada 

vez mais inovações, e que essas produzam o resultado que seja satisfatório para que a 

organização permaneça em processo de desenvolvimento e se mantenha competitiva perante os 

concorrentes no mercado varejista. Os exemplos citados pelos entrevistados foram: 

 Necessidade de reconhecimento; 

 Tolerância a erros; 

 Carreira; 

 Desafios; 

 Metas claras e atingíveis; 

 Autonomia. 

 

Portanto, fica explícito na fala dos entrevistados que o objetivo foi cumprido, assim 

como os anteriores, baseado na dissertação de Vilas Boas (2009), onde ele sugere que sejam 

pesquisadas práticas de estímulos aos intraempreendedores em outras áreas, que no caso é o 

objeto de pesquisa deste estudo, o varejo.  

A tolerância a erros por parte das empresas pesquisadas é um impulsionador do risco 

que o intraempreendedor se propõe a correr com mais frequência quando se sente seguro. Desta 

maneira, uma vez que não é garantida a estabilidade de emprego num cenário de forte crise 

econômica, evidenciou-se no estudo a necessidade de as organizações oferecerem trabalhos 

desafiadores, oportunidades de carreira, metas claras e autonomia para o exercício da função 

de gestor, de modo que as suas ações contribuam para o resultado da organização. 

A necessidade em ser reconhecido internamente desperta no indivíduo a motivação para 

intraempreender. Essa motivação transformada em ação intraempreendedora gerará novos 
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processos que poderão num futuro próximo permitir a redução de despesas e consequentemente 

a diminuição de cargos.   

Não foi detectada nenhuma inovação nas práticas de estímulo ao intraempreendedor, 

apenas práticas já conhecidas. Dentre essas, os gestores entendem que a carreira é a prática que 

mais os motiva a buscar empreender internamente, pois dá a possibilidade de novos desafios, 

melhores salários, cargos mais altos etc. Para tanto, fica o apontamento do fator carreira nas 

práticas de estímulos ao intraempreendedor, em cumprimento ao objetivo específico c.  

Partindo para a quarta categoria em questão tem-se a categorização das práticas 

intraempreendedoras e/ou inovações de acordo com as 12 dimensões de Sawhney et al. (2007). 

Percebeu-se que algumas práticas intraempreendedoras e/ou inovações se enquadram em mais 

de uma dimensão, fato esse atribuído à maior complexidade da ação. Como por exemplo, o 

processo de melhoria citado pelo entrevistado 2, em que a simplificação de processo impactou 

diretamente o cliente, portanto, a ação se enquadra nas dimensões que são: processo e cliente. 

Um grande achado nesta categoria são as menções que os entrevistados fazem sobre 

umas das maiores fontes de inovação no varejo que é, segundo eles, o colaborador de base, 

aquele que está na linha de frente e por este motivo conhece bem o negócio e os clientes, e, por 

isso, tem como dar sugestões que visam facilitar o trabalho deles próprios, muitas vezes 

resultando em lucro para empresa por meio de saídas simples, muitas vezes até sem custo 

nenhum. Se as empresas tomarem consciência de modo a lapidar esta mina de ideias por vezes 

lucrativas, pode-se obter um grande resultado em um trabalho de médio e longo prazo. 

Como meio para a inovação, também foram citados o brainstorm e a filosofia de gestão 

lean, que são amplamente divulgados nas organizações que têm esse dna para a inovar, melhoria 

de processos e redução de desperdícios. 

Por se tratar de varejo, processo foi a dimensão mais mencionada de acordo com as 

práticas intraempreendedoras, e todos os entrevistados têm trechos referentes a esta dimensão, 

pois tem relação direta com o negócio no qual o cliente final é o alvo, e os processos para 

atendê-los têm impacto direto na satisfação de compra. 

As duas ações citadas repetidamente por dois entrevistados diferentes na categoria em 

questão foram experimentação de produtos e novo formato de loja. Isso permite a coleta de 

mais informações sobre o mesmo assunto, podendo, assim, elucidar melhor a situação ou fato 

relatado pelos entrevistados sob primas diferentes. 
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Separando os resultados por grupos, percebe-se que as maiores frequências, de acordo 

com o conceito de lucratividade adotado neste estudo, foram o crescimento em vendas, seguido 

do rollout e do diferencial competitivo, sendo este último a maior vantagem que se pode obter 

sobre um concorrente, que é se diferenciar dele e ser reconhecido pelo cliente por isso.  

Pode-se então dizer que não é necessário inovar para se intraempreender, mas que as 

práticas intraempreendedoras têm impacto direto sobre as inovações, em um mercado 

competitivo e impactado pela crise. Acredita-se que a inovação seja a melhor saída para a 

diferenciação competitiva, sendo que não é obrigatório inventar um novo produto ou uma nova 

solução do zero, é possível inovar fazendo alterações em produtos e negócios já existentes. 

Como já dito nas dimensões de inovação sobre a frequência de processos nos trechos 

citados, por consequência disso, os entrevistados dão grande ênfase para o resultado quando 

ocorre o rollout, que é a replicação daquilo que deu certo para as demais unidades da 

organização. 

Outro ponto a se trazer para discussão é a relação evidenciada entre o processo de 

melhoria com as reduções de pessoas por postos. Por se tratar de uma situação que envolve 

pessoas, acaba não se enquadrando no politicamente correto, ou seja, nada agradável de realizar, 

por vezes corte de pessoas é necessário para redução dos custos e evolução dos processos. 

Portanto, ações intraempreendedoras são muitas vezes antissociais quando propiciam a redução 

de pessoas de seus quadros em prol da eficiência que muitas vezes é trazido por novas formas 

de fazer ou por máquinas mais modernas. 

Considerando que os fatores facilitadores e dificultadores interagem com o 

intraempreendedorismo, conclui-se que as inovações são influenciadas pelas ações dos 

intraempreendedores, seja por meio de ideias de terceiros ou próprias. Dos fatores que 

interferem na organização, alguns têm maior poder de influenciar, e outros nem tanto, 

dependendo do grau de ascendência que o fator exerce sobre o intraempreendedorismo, e estes 

sobre as inovações. Em resumo, o intraempreendedorismo influencia diretamente as inovações 

em empresas varejistas pesquisadas sob a ótica de seus líderes. 

Como contribuição teórica, este trabalho pode apoiar os estudos acadêmicos de 

intraempreendedorismo e inovação no Brasil, considerando que este tema ainda requer mais 

pesquisas voltadas ao setor varejista, principalmente do mercado brasileiro, pois conforme 

discutido nesta dissertação, faz-se necessário mais estudos que tenham como objeto empresas 

varejistas. 
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Espera-se que este estudo também possa contribuir para uma maior conscientização 

individual quanto à importância do intraempreendedorismo nas inovações não somente de 

empresas varejistas, mas de toda e qualquer organização que pretenda ter longevidade, já que, 

devido às dificuldades impostas pela economia e pelo mercado brasileiro atual, não há 

segurança e estabilidade para nenhuma organização, menos ainda para aquelas que não buscam 

a inovação no seu segmento. É preciso estar constantemente evoluindo, pois se a empresa não 

o fizer, provavelmente, o concorrente fará. Especificamente no varejo, fica clara a necessidade 

de buscar sempre um diferencial competitivo por meio de práticas intraempreendedoras e 

inovações. Segundo os entrevistados, quem sai na frente geralmente tem uma grande vantagem 

sobre os demais. 

 Este trabalho pode oferecer contribuições práticas para as organizações, pois os gestores 

e as áreas estratégicas podem usar os fatores que dificultam o intraempreendedorismo a seu 

favor e tratá-los antes de se tornarem possíveis problemas, além de poderem potencializar os 

fatores que já são facilitadores em vez de deixá-los acontecer ao acaso. Observou-se, nas 

entrevistas, a insatisfação dos indivíduos com diversos aspectos organizacionais, sendo a falta 

de reconhecimento e a liderança os fatores mais citados.  

 

- Limitações da pesquisa 

A principal limitação deste estudo é o fato de que foram considerados apenas gestores 

de empresas varejistas no estado de São Paulo. Dessa maneira, pode-se considerar a 

possibilidade de realizar esse mesmo estudo em outro segmento para que seja possível explorar 

mais informações de determinado setor específico ou área, que não o varejo, e verificar se o 

intraempreendedorismo pode influenciar no processo de inovação.  

Outro fator de limitação está relacionado à quantidade de participantes e que estes são 

de apenas duas empresas varejistas distintas, o que impossibilita, portanto, generalizar os 

resultados deste estudo. 

 

- Estudos futuros 

Quanto às sugestões de estudos e pesquisas futuros, sugere-se analisar a impacto da 

liderança no intraempreendedorismo e consequentemente na inovação, uma vez que a maioria 
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dos profissionais entrevistados neste estudo abordou a liderança como um fator crítico de 

sucesso, com diversas menções a respeito. 

Outra lacuna identificada para próximos estudos é a falta de pesquisas na área do varejo. 

Autores como Hristov e Reynolds (2015) afirmam a pouca atenção dedicada na literatura ao 

segmento em questão, objeto desta pesquisa, e, portanto, sugerem mais pesquisas voltadas ao 

setor varejista nos seus estudos. Em complemento aos autores, são raras também as publicações 

sobre o intraempreendedorismo direcionadas ao varejo, deixando mais uma lacuna para 

possíveis pesquisas em um futuro próximo. 
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