
Procuro um Empreendedor Corporativo! 
 

*Por Adm. Fabiano Duarte 

 

Precisamos conhecer um profissional que tenha esta prática dentro das 
organizações, ou melhor, sendo o empresário empreendedor dentro da própria 
organização. Tenho visto muitas pessoas que falam que são profissionais e 
entendem do que for perguntado e até de mais alguma coisa, já tive a 
oportunidade de conhecer uma pessoa que dizia que tudo já viu ou já fez. 
Entenda que uma vez falei: já assistiu este DVD ele tem uma nova prática de 
gestão e a pessoa respondeu: já conheço há muitos anos, e aquilo era mais 
novo do que podíamos imaginar naquele momento. 
Lembro de uma leitura que encontrei a citação "Aquele que não prevê os 
acontecimentos á longo prazo se expõe a infelicidades próximas." 
(Confúcio) muita gente precisa entender que ser verdadeiro, mutável e simples 
faz parte da evolução do ser humano e ''intrapreneur'', traduzindo em nossa 
linguagem o intra-empreendedorismo.  
O termo intra-empreendedorismo nasceu na década de 1980 pelo consultor de 
Administração, Gifford Pinchot III, o empreendedor interno, o colaborador que 
tem uma boa visão de negócios escuta seus pares, gosta da justiça, ousado e 
valoriza ser útil na empresa. 
Para atingir desempenho com excelência nos resultados, as organizações 
precisam criar condições para o surgimento de iniciativas empreendedoras por 
parte dos seus funcionários. O consenso geral a respeito do intra-
empreendedorismo o apresenta como o tipo de colaborador mais desejado em 
uma organização, mas a realidade nas empresas alagoanas, contudo, parecem 
não refletir isso, muitas dentro das empresas. Percebo uma falta de apoio de 
algumas “Chefias / Lideres” para contribuir com quem pensa em inovar na 
organização. 
Depois de quase duas décadas mais tarde, os dicionários passaram a 
apresentar o termo intrapreneur, que designa a pessoa que, dentro de uma 
grande corporação, assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia 
ou projeto em produto lucrativo através da inovação e de assunção de riscos. 
Para Pinchot (1985), o intra-empreendedor é sempre o sonhador que 
apresenta a capacidade de transformar uma idéia em uma realidade. 
Segundo Antoncic (2001), a atitude intra-empreendedora é definida como a 
determinação em busca da solução nova ou criativa para desafiar e confrontar 
as velhas práticas da empresa, incluindo o desenvolvimento e a melhora de 
velho ou novo produto, serviço, mercado, técnica de administração e 
tecnologias para desempenhar as funções organizacionais, assim como 
mudanças em estratégias nas suas organizações, e na forma como a empresa 
lida com os competidores num âmbito mais amplo.  
Ainda de acordo com ele, o intra-empreendedorismo refere-se a um processo 
interno de uma empresa existente, independentemente do seu tamanho, lida 
não somente com novos negócios, mas também com outras atividades e 
orientações inovadoras. 
Os empreendedores bem sucedidos não esperam até que recebam o “beijo da 
Musa” e esta lhes dê a “ideia brilhante”. Eles põem-se a trabalhar. Em resumo 
eles não buscam a “sorte grande”, a inovação que irá “revolucionar a 



indústria!”, ou “criar um negócio de bilhões”, ou ainda “tornar alguém rico da 
noite para o dia!”.  
Para esses empreendedores que já começam com a ideia de que irão 
conseguir grandes realizações – e rapidamente – o fracasso está assegurado, 
afirma Drucker(1986:45). 
 
Algumas Características do Empreendedor e do Intra-empreendedor: 

Empreendedor Intra-empreendedor 
Usa capital Próprio ou de Terceiros Usa o Capital da Empresa 

Cria toda a estrutura operacional Usa a estrutura operacional da Empresa 

Maior poder de ação sobre o ambiente 
Maior dependência das características da 
cultura corporativa 

Fracasso parcial significa perda de $ 
Fracasso parcial significa apenas erro e 
realinhamento do projeto 

Fracasso total significa falência 
Fracasso total significa aborto do projeto e, 
no máximo, demissão 

Ele é o chefe (líder) 
Ele se reporta a um (ou mais) chefe (s) 
Líder (s) 

Monta sua própria equipe 
É obrigatório se relacionar com que já está 
na empresa 

99 “Nãos” e 1 “Sim”: Oportunidade de 
Sucesso!!! 

99 “Sins” e 1 “Não”; Fracasso!!! 

Salário? Depende... Salário? Líquido e certo... 

 
Desta forma, o intra-empreendedorismo que é considerado um método 
eficiente, justamente por liberar o gênio criativo dos colaboradores, passa a 
ganhar forças nesse cenário, uma vez que a empresa passa a valorizar o 
espírito empreendedor, estimulando as pessoas a concretizarem suas ideias, 
através do patrocínio e liberdade de ação para agir.  
Então, quem já assistiu a minhas aulas sabe que somos responsáveis pela 
mudança em nossa vida. Até precisamos passar por algumas situações que 
nos façam refletir se estamos no caminho correto ou precisamos estancar o 
sangue que estão nos tirando nas empresas. Que não estamos sendo 
reconhecidos e precisamos mudar, inovar, crescer como seres humanos e 
lembrar que somos uma empresa. 
Respeitem aos outros como gostaria de serem respeitados! Façam o melhor 
por onde passar! Precisamos deixar marcas e não cicatrizes! Seja um 
visionário coorporativo, o mercado de trabalho está procurando por você! 
 
Sem mais, desejo um forte Abraço Fraterno! 
 
*Adm. Fabiano Duarte, Professor, Mestrando, Conselheiro do Conselho Regional de 
Administração do Estado de Alagoas, Diretor do Sindicato dos Administradores do 
Estado de Alagoas, Consultor Organizacional e Palestrante.  
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