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Resumo 

Este Trabalho de Conclusão de Curso de MBA de Gestão Estratégica de Empresas visa 

analisar a possibilidade de promover projetos intraempreendedores em empresas de 

tecnologia da informação (T.I.) de pequeno porte, estabelecendo um ambiente favorável 

ao desenvolvimento de projetos inovadores de cunho intraempreendedor, trazendo para 

a empresa como um todo a motivação necessária para este tipo de projeto, bem como o 

entendimento dos colaboradores da empresa estudada sobre os assuntos associados ao 

tema intraempreendedorismo. O foco do trabalho é estudar as práticas de 

intraempreendedorismo da empresa analisada, o conhecimento dos colaboradores em 

sua política de intraempreendedorismo, o grau de conhecimento sobre as práticas para 

incentivar o intraempreendedorismo da empresa, a qual será verificada também a 

existência de práticas corporativas que visam incentivar o intraempreendedorismo e 

validar se o ambiente empresarial no qual os colaboradores estão inseridos é propicio ao 

desenvolvimento deste tipo de projeto, fomentando e incentivando o afloramento de 

ideias inovadoras, em novos produtos, novos processos e que gerem receita para a 

empresa empregadora. O ambiente e as práticas serão avaliados através da análise dos 

resultados obtidos com as práticas de intraempreendedorismo da empresa analisada e 

através de questionário aplicado aos colaboradores para verificar o nível de 

entendimento e envolvimento com projetos inovadores e intraempreendedores. Baseado 

nos resultados obtidos neste trabalho foi verificado que o incentivo a projetos 

intraempreendedores em empresas de pequeno porte de T.I. é possível, podendo não 

impactar muito nos custos da empresa e, desta maneira, gerar receita de forma 

interessante tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Analisando o 

entendimento e características da política de participação da empresa foi proposto uma 

alteração na política existente na empresa para uma maior promoção de projetos 

intraempreendedores e inovadores baseados em metodologias ágeis, com foco no 

conceito de scrum, promovendo equipes auto gerenciáveis e voltadas para o 

intraempreendedorismo. 
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Abstract 

This MBA term paper aims to examine the possibility of promoting intrapreneurs 

projects in small information technology companies, stablishing a favorable 

environment for the development of innovative projects with intrapreneur imprint, 

bringing to the company the necessary motivation for this type of project, as well as the 

understanding of the company’s employees studied on the issues associated with the 

intrapreneurship theme. The focus of the study is to assess the intrapreneurship practices 

of the analyzed company, the knowledge of the employees in its intrapreneurship policy 

and the degree of knowledge about the company’s practices to encourage 

intrapreneurship. Which will also be checked for corporate practices aimed at 

encouraging intrapreneurship and validate that the business environment in which 

employees are inserted is conducive to the development of this project, promoting and 

encouraging the outcrop of innovative ideas into new products, new processes and 

generate revenue for your employer. The environment and practices will be assessed by 

analyzing the results obtained with the intrapreneurship practices of the analyzed 

company and through a questionnaire applied to the employees to check the level of 

understanding and engagement with innovative designs and intrapreneurs. Based on the 

results obtained in this study it was found that it is possible to encourage intrapreneurs 

projects in small I.T. companies. Analyzing the policy of participation in innovative 

projects of the company, it was proposed a change to the further promotion of 

intrapreneurs projects, based on agile methodologies, focusing on the concept of the 

scrum, promoting self-manageable teams, focused for intrapreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na era do dinamismo e da informação, as empresas têm-se reinventado a todo 

tempo, já que a competição faz com que os estagnados entrem em colapso, 

desaparecendo ou sendo engolidos pelos seus rivais. 

Vindo de encontro a isto estudiosos da gestão das empresas tem percebido, e as 

publicações relacionadas ao tema comprovam, que o potencial de inovação e 

empreendedorismo das pessoas que compõem as empresas em toda a sua estrutura 

organizacional não deve ser desconsiderado e sim fomentado. 

Como estruturar o ambiente empresarial, e com isto deixar os colaboradores 

confortáveis com a ideia de empreender dentro da própria empresa, é um grande desafio 

para organizações com os pés fincados na tradição e nos costumes que a fizeram chegar 

até onde estão. Este conceito de construir um ambiente favorável ao 

intraempreendedorismo, por outro lado, já começa a nascer nas empresas mais novas. 

O objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de implementar projetos 

intraempreendedores em empresas de tecnologia de informação (T.I.) de pequeno porte, 

construindo assim um ambiente favorável ao intraempreendedorismo.  

Devido à crise instalada em nossa economia e instituições, o ambiente 

empresarial está sendo obrigado a melhorar o desempenho em meio a demissões e falta 

de crédito, um dos pontos levado em consideração é a cultura do empreendedorismo 

corporativo. 

Para este trabalho, quando se menciona empresa de T.I. de pequeno porte leva-se 

em consideração as micro e pequenas empresas que trabalham com tecnologia da 

informação, focando nas desenvolvedoras de software. 

Nos capítulos a seguir, será descrito o que é empreendedorismo, 

intraempreendedorismo, empresas de pequeno porte de T.I., como remunerar projetos 

intraempreendedores e uma análise do ambiente e dos profissionais de T.I. como 

empreendedor dentro da empresa Arkivus Soluções Tecnológicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Conceito de pequena empresa 

De acordo com o SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

as pequenas empresas são definidas pela “lei geral das microempresas e empresas de 

pequeno porte” como sendo aquelas que faturam entre R$360.000,00 e R$3.600.000,00, 

obtidos no mercado nacional. E no caso de empresas exportadoras, ao valor máximo, 

pode ser adicionado R$3.600.000,00 desde que provenientes do mercado externo. 

O objeto deste estudo são as pequenas empresas como definidas pela lei geral 

das microempresas e empresas de pequeno porte limitando-se as empresas voltadas ao 

desenvolvimento de software. 

 

2.2. Empreendedorismo 

Para entender o contexto de empresas voltadas ao intraempreendedorismo, é 

necessário o entendimento do termo empreendedorismo. 

Baseado em Hashimoto (2013, p. 3) o termo “empreendedorismo” foi registrado 

pela primeira vez por Richard Cantillon, em 1755, para explicar a receptividade ao risco 

de comprar algo por um determinado preço e vende-lo em um regime de incerteza. 

Jean Baptiste Say, em 1803, ampliou essa definição dizendo que, para ele, 

empreendedorismo está relacionado àquele que “transfere recursos econômicos de um 

setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade mais elevada e de 

maior rendimento”. A partir destas definições, ficou convencionado que quem abre seu 

próprio negócio é um empreendedor. Hashimoto (2013, p. 3) 

Várias áreas do conhecimento, tratadas aqui como escolas de pensamento, como 

a psicologia, a filosofia, a sociologia, a economia, a administração, a política e a 

medicina, tem suas próprias perspectivas e com isto trazem suas próprias contribuições 

para definição do tema empreendedorismo. (Cunningham e Lischeron, 1991 apud 

Hashimoto, 2013, p. 3) fizeram uma classificação das escolas de pensamento que tem 

definições sobre o tema, tentando, desta maneira posicionar os estudos sob diferentes 

perspectivas. Abaixo a descrição destas seis escolas. 

A escola bibliográfica estuda a história de vida de grandes empreendedores, 

acredita no líder carismático, apontando que os traços empreendedores não podem ser 
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desenvolvidos e nascem com a pessoa. A intuição é o foco central deste tipo de 

empreendedores, diferenciando-os das demais pessoas, possuindo “sexto sentido” inato 

para identificar e aproveitar uma oportunidade. A pessoa simplesmente nasce 

empreendedora. Suas habilidades costumam ser intuição, vigor, energia, persistência e 

autoestima. Cunningham e Lischeron (1991, p. 47)  

A escola psicológica estuda as características comportamentais e de 

personalidade dos empreendedores. Nesta escola, assume-se que o empreendedor 

desenvolve uma série de atitudes, crenças e valores que o levam adiante. Tem um 

comportamento voltado à valores pessoais, propensão ao risco e necessidade de 

realização. Cunningham e Lischeron (1991, p. 47) 

A escola clássica tem como principais características a inovação e o ambiente 

empreendedor. Ela crê que o empreendedor é aquele que assume o processo de fazer as 

coisas pelas próprias mãos, criando algo novo. O foco de suas habilidades está voltado 

para inovação, criatividade e descoberta. Cunningham e Lischeron (1991, p. 47) 

A escola da administração define o empreendedor como quem cria valor a partir 

do reconhecimento de uma oportunidade de negócio, é uma pessoa que organiza e 

administra um negócio, assume os riscos, planejando, supervisionando, controlando e 

direcionando o empreendimento. A importância do Plano de Negócios, como 

instrumento de planejamento e estruturação de ideias, nasce desta escola. Cunningham e 

Lischeron (1991, p. 47) 

A escola da liderança mostra que o empreendedor é um líder que mobiliza as 

pessoas tendo a habilidade de adaptar seus estilos para a necessidade das pessoas. Esta 

escola parte do pressuposto que nenhum empreendedor obtém resultados sozinho. É 

preciso, acima de tudo, que ele saiba montar sua equipe, motivá-la e desenvolvê-la para 

construir coisas em conjunto. Cunningham e Lischeron (1991, p. 47) 

A escola intraempreendedora diz que as habilidades empreendedoras podem ser 

úteis em organizações complexas, para ações de foco bastante específico, como abrir 

um mercado, expandir serviços ou desenvolver produto. Seu foco de estudo é a 

organização e o seu desenvolvimento. Ela ganhou relevância a partir da necessidade e 

das dificuldades das organizações em desenvolver os empreendedores internos ou o 

clima empreendedor. Cunningham e Lischeron (1991, p. 47) 
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(Stevenson e Jarillo, 1990 apud Hashimoto, 2013 p. 4) classificam os estudos de 

empreendedorismo em três linhas: a primeira é formada por economistas e seu interesse 

concentra-se nos resultados das ações empreendedoras, e não apenas no empreendedor 

ou em suas ações; a segunda, é constituída por psicólogos e enfatizam o empreendedor 

como indivíduo, analisando seu passado, suas motivações, seu ambiente e seus valores; 

e a terceira, é estabelecida por administradores e busca conhecer suas habilidades 

gerenciais e administrativas, a forma como conseguem atingir seus objetivos, suas 

metodologias, técnicas e ferramentas, o processo de tomada de decisão, a forma de 

resolver problemas e todo o instrumental utilizado. 

2.2.1. Tipos de empreendedor 

Para Dornelas (2007, p. 11), não existe apenas um tipo de empreendedor, 

existem oito classificações distintas. Os empreendedores estão divididos em 

empreendedores natos, os que aprendem, os seriais, os corporativos, os sociais, os por 

necessidade, os herdeiros e os planejados. Estas classificações foram criadas a partir de 

uma pesquisa com 399 empreendedores. 

O empreendedor nato é aquele que sempre teve a iniciativa e a inclinação para o 

empreendedorismo e a partir de suas ações, quase sempre do nada, construíram grandes 

organizações, quase sempre são os empreendedores mais lembrados, nesta classificação 

se encontra grandes nomes como Silvio Santos, Bill Gates, Abílio Diniz, entre outros. 

Dornelas (2007, p.11) 

O empreendedor que aprende é aquele que, ao acaso durante sua carreira como 

colaborador em alguma organização, uma oportunidade bate à sua porta e ele decide 

parar com sua carreira para ingressar em seu próprio empreendimento, este tipo de 

empreendedor tem se mostrado muito comum. Dornelas (2007, p. 12) 

O empreendedor serial é aquele que cria um novo empreendimento atrás do 

outro, ele não se contenta com a criação de um único negócio. Geralmente muito 

habilidoso na criação de equipes motivadas e captação de recursos para iniciar os 

negócios, acredita em todas as oportunidades e com isto acaba tendo algumas histórias 

de fracasso em seu currículo. Muitas vezes está em mais de um projeto ao mesmo 

tempo. Dornelas (2007, p. 12) 
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O Empreendedor corporativo ou intraempreendedor, que é o centro deste 

trabalho, é o empreendedor que empreende dentro da empresa onde trabalha, e será 

destinado um capítulo somente para sua definição. Dornelas (2007, p. 13) 

O empreendedor social é aquele que foca seus esforços para a sociedade, se 

envolvendo em causas humanitárias, promovendo a construção de um futuro melhor 

para as pessoas. Dornelas (2007, p. 13) 

O empreendedor por necessidade geralmente cria seu próprio negócio por não 

ter tido acesso ao mercado de trabalho ou por ter sido demitido. Acabam não 

contribuindo muito com o desenvolvimento econômico pois suas iniciativas são 

simples, pouco inovadoras e geralmente não contribuem com taxas e impostos. 

Dornelas (2007, p. 14) 

O empreendedor herdeiro recebe a incumbência de cuidar dos negócios da 

família, existem muitos casos de grandes organizações criadas por famílias 

empreendedoras, mas também a história mostra impérios ruindo pela má administração 

de herdeiros. Por isto, nos últimos anos, tem-se verificado o aumento da 

profissionalização da gestão destas empresas familiares, contratando executivos de 

mercado para gerir a empresa, com o herdeiro opinando no conselho administrativo, 

mas não tendo cargo de executivo. Dornelas (2007, p. 14) 

O empreendedor planejado é aquele que tenta minimizar os riscos inerentes as 

iniciativas empreendedoras por meio de planejamento e estudos, sempre pensando nos 

próximos passos, tem uma visão clara de futuro, trabalha a partir de metas, aumentando 

assim a probabilidade de sucesso no empreendimento. Dornelas (2007, p. 15) 

 

2.3. Empresas com foco no intraempreendedorismo 

Não adianta as empresas terem em seu quadro de funcionários pessoas com 

características e espírito empreendedor, com vontade de inovar e muita criatividade, se 

estas mesmas empresas não dão condições a eles de criar e implementar suas ideias. 

Projetos inovadores e empreendedores dentro de empresas podem definir o rumo e a 

perpetuidade destas organizações, principalmente em tempos de crise. Hashimoto 

(2013, p. 9) apresenta um estudo mostrando que devido a situação de altas taxas de 

desemprego, crescente competividade no mercado de trabalho e as exigências cada vez 

mais rígidas em termos de dedicação, capacitação e produtividade das empresas, estão 
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forçando o surgimento de empreendedores por necessidade ou por medo da situação. 

Quando surge o empreendedor por necessidade, o mesmo abandona a empresa e acaba 

se deparando com muitas dificuldades nesta transição. Para citar alguns problemas 

enfrentados por estes novos empreendedores, temos o alto custo do capital, a 

necessidade de investir em toda a infraestrutura, os problemas na contratação de pessoal 

qualificado, as dificuldades em obter crédito e apoio, a burocracia exigida por órgãos 

governamentais, o tempo necessário para construir uma marca e reputação e os riscos 

gerais envolvidos em todo empreendimento. 

Várias das grandes organizações de hoje têm uma ideia negativa sobre o 

empreendedorismo interno e não conseguem associar esse assunto com o aumento do 

desempenho organizacional. Para elas, empreendedorismo está associado à ideia de 

“abrir um negócio próprio”. Se um funcionário tem essa ambição, não deve continuar na 

companhia, pois não vai se dedicar à empresa com essa ideia na cabeça. Hashimoto 

(2013, p. 9) 

Se o empreendedor tivesse espaço para iniciar seu projeto dentro da organização 

em que trabalha, os problemas enfrentados por ele como citados acima bem como as 

dificuldades enfrentadas pela empresa, que perderia um ativo importante com a saída 

deste colaborador de seu quadro de funcionários, seriam reduzidos sensivelmente ou até 

eliminados. Hashimoto (2013, p. 10) 

A organização, com todo seu potencial e posicionamento de mercado, pode 

prover as condições necessárias para que o novo negócio inicie e cresça com menos 

riscos e protegido de condições adversas externas, sobretudo no estágio inicial de sua 

implantação. Hashimoto (2013, p. 10) 

Baseado em Dornelas (2015, p. 40) o Empreendedorismo Corporativo é dividido 

em duas modalidades: intrapreneurship e Corporate Venturing, como apresentado no 

quadro 1. 
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Quadro 1: Modalidades de Empreendedorismo Corporativo 

Empreendedorismo Corporativo 

Corporate Venturing Intrapreneurship 

- Criação de novo negócio dentro da 

organização 

- É o empreendedorismo aplicado dentro 

da organização 

- Influência das core competences - Criação de uma cultura e clima 

inovadores 

- Aprendizado - Gerentes agindo como se fossem 

proprietários 

- Crescimento e spin-off - Rearranjo da cadeia de valores do 

negócio 

- Associado aos indivíduos 

empreendedores dentro da organização 

- Realocação dos recursos atuais e 

competências em novas e diferentes 

maneiras 

- Prática da inovação  

Fonte: Dornelas, 2015. 

 

Há várias interpretações a respeito do termo empreendedorismo corporativo, 

Hashimoto (2013, p. 12) coletou as impressões de alguns autores e estudiosos sobre o 

assunto, chegando a quatro interpretações e variações assim descritas: 

Empreendimentos corporativos (corporate ventures) são novos negócios, criados 

pelas empresas de forma isolada do resto da organização. Normalmente, são linhas de 

negócios ou produtos com pouca aderência aos produtos e negócios já existentes. 

Apesar de nascerem independentemente da organização para garantir que possam 

crescer sem vícios e marras da empresa-mãe, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo 

incorporados aos processos globais para promover economias de escala nas operações. 

Hashimoto (2013, p. 12) 

Intraempreendedorismo foca o funcionário individualmente e sua propensão a 

agir sozinho de forma empreendedora. Ele parte do pressuposto que a empresa cria 
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propositadamente estruturas e processos que inibem a ação empreendedora e assume 

essa condição como desafio pessoal a ser superado. Do ponto de vista da empresa, o 

intraempreendedorismo acontece quando atitudes individuais são valorizadas, não 

necessariamente por meio de processos formais. Hashimoto (2013, p. 12) 

Empreendedorismo organizacional é o processo que ocorre quando a empresa se 

adapta a um ambiente em constante mutação por meio da construção de estruturas e 

cultura organizacional que apoiam e desenvolvem o empreendedorismo e a inovação 

internamente, estimulando o funcionário a se comportar como dono do negócio. 

Evidências recentes sugerem que essas organizações que conseguem alinhar pontos em 

comum entre os objetivos organizacionais e as aspirações pessoais do funcionário 

possuem grandes chances de sobreviver e crescer. Hashimoto (2013, p. 12) 

Alianças corporativas promovem o desenvolvimento da capacidade inovadora a 

partir do relacionamento estreito com pequenos negócios em setores afins. Quando as 

organizações procuram concentrar esforços em suas competências básicas, essa 

abordagem ganha grande relevância, ao mesmo tempo que mantém a exploração de 

oportunidades que, se não forem aproveitadas pela empresa, serão exploradas pelo 

concorrente. Pequenas empresas também reconhecem os benefícios dessas parcerias e 

se apresentam às grandes empresas por meio de redes formais de investimento de risco. 

Trata-se da definição da moderna organização como uma rede ampla de 

relacionamentos. Hashimoto (2013, p. 13) 

 

2.4. Conceito de intraempreendedor 

Baseado em Hashimoto (2013, p. 19), o termo intraempreendedor é uma livre 

tradução do termo original, em inglês, intrapreneur, cunhado por Gifford Pinchot III, 

em 1978, e representa aquele que dentro da organização assume a responsabilidade de 

promover a inovação de qualquer tipo, a qualquer momento, em qualquer lugar da 

empresa. Intraempreendedorismo, nessa mesma linha, é definido por como o uso, pela 

empresa, do talento criativo de seus funcionários para desenvolver produtos e serviços 

inovadores para a empresa.  

(Pinchot III, 1989 apud Festa, 2014, p. 34) destaca algumas atitudes encontradas 

em intraempreendedores, estas atitudes são apresentadas no quadro abaixo. 
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Quadro 2: Atitudes de pessoas empreendedoras 

Ir ao trabalho a cada dia disposto a ser demitido 

Evitar qualquer ordem que vise interromper seus sonhos 

Executar qualquer tarefa necessária a fazer seus projetos funcionarem, a despeito de 

suas descrições de cargo 

Encontrar pessoas para ajudá-lo 

Seguir intuição a respeito das pessoas que selecionar e, trabalhar somente com as 

melhores 

Trabalhar de forma “clandestina” o máximo que puder, pois a publicidade ativa o 

mecanismo de imunidade das organizações 

Nunca apostar em uma corrida, a menos que estiver correndo nela 

Lembrar que é mais fácil pedir perdão que permissão 

Ser leal às metas, mas realista quanto às maneiras de atingi-las 

Honrar os patrocinadores 

Fonte: Festa, 2014. 

 

Segundo Hashimoto (2013, p. 19), a partir da primeira definição vários outros 

pesquisadores contribuíram com suas próprias visões e definições do 

intraempreendedor, algumas das quais são apresentadas a seguir. 

(Wunderer, 2001 apud Hashimoto, 2013, p. 19) define o intraempreendedor 

como um colaborador da empresa que, por suas características, inova, identifica e cria 

oportunidades de negócios, monta e coordena novas combinações ou arranjos de 

recursos para agregar valor. Age para atender necessidades latentes e busca fazer de 

forma mais eficaz o que já existe. Para ele o objetivo do empreendedorismo 

organizacional é manter e aumentar o valor corporativo no longo prazo, otimizando os 

benefícios dos principais stakeholders. 

(Ted Nicholas, 1993 apud Hashimoto, 2013, p. 19) define o intraempreendedor 

pela morfologia das palavras intra que significa dentro, pre significa antes e neur 
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significa centro nervoso. Com isto conclui-se ser alguém que pode formar ou mudar 

substancialmente o centro nervoso de dentro do negócio. 

(Zahra, 1996 apud Hashimoto, 2013, p. 19) divide sua definição em duas 

vertentes: o foco na inovação e criação de negócios e a renovação estratégica. No foco 

para a inovação e criação de negócios inclui o compromisso da empresa em construir 

novos produtos ou processos, criando novos mercados ou expandindo os já existentes. 

Enquanto na vertente de renovação estratégica, o foco é na revitalização das operações, 

mudando o escopo do negócio ou a sua abordagem competitiva. 

(Pryor e Shays, 1993 apud Hashimoto, 2013, p. 19) definem o 

intraempreendedorismo como sendo a criação de um ambiente no qual a inovação pode 

florescer de forma a transformar pessoas comuns, que por suas atribuições nunca viram 

um cliente, em empreendedores de sucesso que assumem responsabilidades e papéis 

dentro da empresa, que, muitas vezes, seriam inimagináveis. O intraempreendedor opta 

por continuar em uma organização em vez de iniciar um empreendimento 

primeiramente por segurança, pois o empreendedor interno enfrenta menos riscos dentro 

da empresa onde trabalha do que se tivesse de começar tudo do zero. Por ser muito mais 

incerto o ambiente externo, o empreendedor típico não se arrisca tanto a ponto de 

abandonar chances reais que possam surgir dentro de sua empresa. 

O intraempreendedor típico também opta por ficar na empresa por ter mais 

recursos, pelo menos em potencial, à disposição de suas iniciativas. Caso suas ideias 

estejam alinhadas com a estratégia organizacional, a probabilidade de conseguir 

recursos para concretizar seus objetivos é bem maior do que se estivesse no ambiente 

externo, tendo que disputar esses recursos com outras entidades, que vão de capital, 

pessoas e até infraestrutura. (Pryor e Shays, 1993 apud Hashimoto, 2013, p. 19) 

Devido ao alto valor agregado que um colaborador com características 

intraempreendedoras tem para a organização, seu poder de contribuição é 

potencialmente maior do que o de outros funcionários. Assim como para o 

empreendedor, o valor agregado também é substancialmente maior em termos de 

viabilidade de concretização da ideia do que ele poderia encontrar no ambiente externo 

(Pryor e Shays, 1993 apud Hashimoto,2013, p. 19) 

Assim, o intraempreendedor é qualquer pessoa dentro da organização que utiliza 

seu talento para criar e conduzir projetos de caráter empreendedor na organização. O 
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intraempreendedor existe e sempre existirá em qualquer organização, 

independentemente da cultura organizacional favorecer ou não o surgimento deles. 

Pode-se identificar os intraempreendedores pela simples observação das realizações 

organizacionais, sobretudo aquelas de alto valor agregado, mas eles não podem ser 

previstos no planejamento que conceberam a ideia, que a formataram, estruturaram e a 

promoveram internamente em busca de apoio para sua a implementação. Hashimoto 

(2013, p.20). 

O intraempreendedor, quando inicia um projeto, gerencia-o como se fosse seu 

próprio negócio, fazendo isso como o mínimo de interferência dos seus superiores. Ele 

usa toda sua criatividade, poder de realização, rede de relacionamentos e liderança para 

transformar projetos internos em empreendimentos de sucesso Hashimoto (2013, p.20). 

De acordo com (Pinchot, 2003 apud Hashimoto, 2013, p. 20), o 

intraempreendedor é um sonhador que realiza. É aquele que “arregaça as mangas” e faz 

uma ideia acontecer. Seja para concretizar uma ideia própria ou de outros, ele reúne 

pessoas e recursos, enfrenta os obstáculos e as dificuldades e não mede esforços para 

traduzir uma ideia em ação. De nada adianta uma ideia fantástica se não houver os 

intraempreendedores para transformá-la em realidade. Perder um funcionário com 

características intraempreendedoras custa mais caro do que perder um especialista em 

tecnologia ou em marketing. O intraempreendedor possui habilidades de integrar a 

conceituação tecnológica de um produto com sua viabilidade mercadológica. Suas 

características vão além da formação básica e tradicional das áreas especializadas. São 

habilidades muitas vezes inatas que traduzem em realização as inúmeras ideias e 

possibilidades de negócio que são manifestadas, por partes, em cada área de 

especialização. Cabe ao intraempreendedor construir uma visão de negócio viável a 

partir dessas ideias isoladas e integrá-las na forma de um empreendimento de sucesso. 

Baseado em (Lanny Herron, 1993 apud Hashimoto, 2013, p. 20), o 

comportamento do intraempreendedor está vinculado a algumas competências, 

conforme descrito no quadro 3. 
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Quadro 3: Competências do intraempreendedor 

Área Descrição 

Conhecimento do 

produto 

Habilidades para entender o produto, o desenho, a concepção e o 

potencial. 

Negócio Habilidade para realizar as atividades funcionais de uma 

organização e entender o seu funcionamento como um todo. 

Setor Habilidade para compreender o setor e as implicações de suas 

tendências e mudanças. 

Liderança Habilidades para motivar e influenciar o comportamento dos 

subordinados. 

Rede de contatos Habilidades para criar uma rede de contatos com pessoas 

influentes e tomadores de decisão. 

Administrativa Habilidades de planejamento e organização de atividades. 

Empreendedor Habilidades relacionadas ao reconhecimento de oportunidades. 

Fonte: Hashimoto, 2013. 

 

2.4.1. Diferenças entre intraempreendedor, empreendedor e gerente criativo 

Muitas vezes é possível deparar-se com relatos mostrando o intraempreendedor 

como um gerente criativo, este tipo de conceito é derrubado por vários autores. 

(Malach-Pines, et al., 2002 apud Hashimoto, 2013, p. 21) citam o empreendedor como 

mais sonhador e criativo e o gerente mais realista. O empreendedor toma mais 

iniciativas e ousa mais, enquanto o gerente procura ambientes mais controláveis. O 

quadro abaixo lista algumas das diferenças entre esses três perfis. 
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Quadro 4: Diferenças entre empreendedores, intraempreendedores e gerentes 

Critério Empreendedor Intraempreendedor Gerente 

Tradicional 

Motivação Em alto grau, compensa 

algumas deficiências. 

Independência motiva. 

Dinheiro é 

consequência do 

trabalho. Poder não 

motiva muito. 

Em alto grau, 

compensa algumas 

deficiências. 

Sentimento de 

realização motiva. 

Dinheiro é 

consequência do 

trabalho. Poder motiva 

um pouco. 

É medido por 

suas deficiências. 

Dinheiro e poder 

motivam. 

Contexto É independente de uma 

corporação. Desenvolve 

uma cultura 

corporativa. Maior 

flexibilidade para 

mudanças culturais. 

Não possui regras e 

procedimentos. Pode 

conceber seu negócio 

sem qualquer influência 

externa. Precisa montar 

a infraestrutura 

necessária. 

Opera dentro de uma 

corporação. Já atua 

dentro de uma cultura 

corporativa. Menor 

flexibilidade para 

mudanças culturais. 

Opera dentro de regras 

e procedimentos 

preestabelecidos. Os 

negócios gerados 

devem estar alinhados 

com a missão e 

objetivos da 

organização. Já conta 

com a infraestrutura 

existente ou, ao 

menos, comparte dela. 

Opera dentro de 

uma corporação. 

Já atua dentro de 

uma cultura 

corporativa. 

Menor 

flexibilidade para 

mudanças 

culturais. Age de 

acordo com as 

regras do sistema. 

Nem sempre 

conhece o 

negócio da 

empresa. Só conta 

com a 

infraestrutura 

existente. 

Sonho Acredita que pode 

realizar seus sonhos. 

Acredita que pode 

realizar seus sonhos. 

Seus sonhos 

pessoais estão 
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Vende seus sonhos no 

ambiente externo. Tem 

mais flexibilidade para 

vender suas ideias. 

Segue uma visão 

própria, particular. 

Vende seus sonhos no 

ambiente interno e 

externo. Precisa 

vender sua ideia 

primeiro ao chefe. 

Alinha sonhos 

pessoais com a visão 

corporativa. 

desconectados 

das atribuições 

corporativas. 

Risco Não é um jogador. Foca 

a atenção nas 

oportunidades. Assume 

o risco financeiro. 

Fracasso significa 

falência. Sabe mensurar 

riscos. 

Não é um jogador. 

Foca a atenção nas 

oportunidades. 

Corporação assume o 

risco financeiro. 

Fracasso não é fatal. 

Extrapola funções e 

tarefas do cargo. 

Evita riscos. 

Gerencia recursos 

existentes. Não 

existe risco. 

Fracasso é fatal. 

Mantém-se dentro 

dos limites do 

cargo e da função. 

Inovação Impulsiona a inovação. 

Transforma ideias e 

protótipos em realidade 

lucrativa. Realoca ou 

maximiza a aplicação 

de recursos para criar 

valor. 

Impulsiona a 

inovação. Transforma 

ideias e protótipos em 

realidade lucrativa. 

Realoca ou tenta 

maximizar a aplicação 

de recursos para criar 

valor. 

Não estimula a 

inovação. 

Gerencia 

atividades mais 

focadas em 

planejamento do 

que em inovação. 

Atenção e 

ação 

Põe “a mão na massa”. 

Sabe usar a intuição. 

Não necessariamente 

conhece o negócio. É 

orientado para o futuro. 

Põe “a mão na 

massa”. Sabe usar a 

intuição. Conhece o 

negócio. É orientado 

para o futuro. 

Não põe “a mão 

na massa”. É 

racional e 

metódico. Não 

tolera incerteza e 

ambiguidade. É 

orientado para o 

passado. 
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Liderança É líder. Atrai 

fornecedores, clientes, 

talentos e investidores. 

Comunica sua visão de 

forma clara e realista. 

Exerce gerenciamento 

compartilhado. 

Atrai fornecedores, 

clientes, talentos e 

intracapital para seu 

intraempreendimento. 

Comunica sua visão 

de forma clara e 

realista. É auto 

gerenciado. 

Só se relaciona 

com quem 

precisa. Diz às 

pessoas o que 

fazer. É 

conduzido por 

seus superiores. 

Fracasso Teme, mas ele não o 

paralisa. Erros e 

fracassos fazem parte 

do aprendizado. 

Acumula 

conhecimentos e 

experiências 

diversificadas. 

Teme, mas ele não o 

paralisa. Erros e 

fracassos fazem parte 

do aprendizado. 

Acumula 

conhecimentos e 

experiências 

diversificadas. Oculta 

projetos fracassados 

devidos a sua 

exposição pública. 

Teme e fica 

paralisado. Erros 

e fracassos podem 

marcar seu 

dossiê. Só se 

interessa pelo que 

tem relevância. 

Receia que as 

falhas sejam 

descobertas. 

Relacioname

nto 

Faz transações e 

acordos com 

capitalistas de risco. 

Agrada a si mesmo, aos 

clientes e a possíveis 

investidores. Insere-se 

em redes 

empreendedoras. É um 

negociador. 

Faz transações dentro 

da organização. 

Agrada a si mesmo, 

aos clientes e 

patrocinadores. 

Insere-se em redes 

intraempreendedoras. 

É um negociador 

interno. 

Faz transações 

para cumprir 

metas impostas. 

Agrada à chefia. 

Não amplia redes. 

Não é negociador. 

Atrativos É o próprio patrão. 

Foge das indecisões. 

Enfrenta menos 

burocracia. Maior 

Recebe informações 

exclusivas. Possui 

planos e previsões de 

mercado, poder de 

Recebe 

informações 

exclusivas. Poder 

está relacionado à 
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chance de liberdade e 

riqueza. Não existem 

limites ao seu 

crescimento. Pode 

tomar decisões sozinho. 

marketing, base 

tecnológica e espaço 

físico disponível. Lida 

com pessoas 

diferentes. 

posição 

hierárquica. 

Possui 

infraestrutura 

financeira e 

tecnológica. Goza 

de benefícios por 

se adequar ao 

sistema. 

Fonte: Hashimoto, 2013. 

 

Hashimoto (2013, p. 23) refere que estes fatores estão diretamente ligados ao 

segredo do sucesso das redes intraempreendedoras nas organizações. 

 

2.5. Compensação e remuneração de projetos intraempreendedores 

Como em qualquer outro tipo de organização, os assuntos relativos a salário 

costumam ser muito complicados em empresas com características e natureza 

intraempreendedora. Hashimoto (2013, p. 149) 

A remuneração em qualquer tipo de empresa é considerada um dos pilares na 

motivação dos colaboradores. Uma remuneração discrepante com os deveres e 

obrigações pode gerar grande insatisfação. E mesmo que a organização consiga manter 

a remuneração concisa com as obrigações, não há garantia da satisfação dos 

colaboradores. Os funcionários esperam uma remuneração adequada as suas 

habilidades, conhecimentos e experiência no trabalho realizado. Hashimoto (2013, p. 

149) 

Hashimoto (2013, p. 149) comenta que esse equilíbrio se rompe quando a 

organização não acredita receber a contribuição compatível ao que paga ou quando o 

funcionário não se sinta remunerado de acordo com seu grau de contribuição. Quando o 

colaborador trabalha como um empreendedor dentro da empresa, ele deseja ser 

recompensado, já que este reconhecimento o daria mais motivação a inovar e evitaria 

ser um novo empreendedor por conta própria. 
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Nos casos de projetos intraempreendedores o modelo de cargos e salários, com 

remuneração conhecida e independente do desempenho individual, pode trazer 

discrepância entre o valor ganho pela organização a partir de ideias inovadoras de 

colaboradores e o valor ganho pelo colaborador por este conhecimento e experiência 

compartilhados com a empresa. Hashimoto (2013, p. 149) 

Para estes casos, o modelo de remuneração variável pode minimizar esta 

percepção de discrepância entre o trabalho e a remuneração, pois preserva de forma 

dinâmica o equilíbrio dessa troca. Ele permite o rompimento das estruturas rígidas de 

compensação baseadas em cargos, tempo de casa e outros critérios estanques e 

inflexíveis. De acordo com Hashimoto (2013, p. 150), o modelo tradicional de cargos e 

salários falha ao não proporcionar incentivos aos funcionários a exceder os resultados 

previamente definidos, excluindo a possibilidade de inovação ou o aumento de 

desempenho individual ou do grupo que espera compensações proporcionais ao valor 

agregado e à participação de cada um no empreendimento. 

Numa organização intraempreendedora, a política de remuneração deve levar em 

consideração as necessidades, expectativas de carreira e de poder, relacionamentos, 

fatores motivacionais e ambientais dos seus funcionários, de forma a oferecer uma 

combinação justa e equilibrada do pacote de compensação. Hashimoto (2013, p. 150) 

Este pacote de compensação pode variar de bônus no salário, participação no 

novo empreendimento, participação nos resultados, participação apenas nas receitas, 

benefícios e facilidades para novos empreendimentos. Para não desmotivar o grupo, 

pois ideias inovadoras sem uma equipe para desenvolver podem não chegar a lugar 

nenhum, de uma forma ponderada e proporcional, este modelo deve abranger tanto os 

intraempreendedores quanto a sua equipe. Hashimoto (2013, p. 151) 

Hashimoto (2013, p. 149) ressalta que todos os intraempreendedores devem ser 

reconhecidos e recompensados por seus esforços, independentemente de seus 

empreendimentos terem alcançado sucesso ou não. Segundo ele, uma organização que 

estimula o intraempreendedorismo deve enxergar os empreendimentos que não 

obtiveram resultados previstos como oportunidades de aprendizado, inserindo um novo 

componente cultural que é a valorização dos erros e falhas inerentes ao processo de 

inovação. 
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2.6 Cultura Intraempreendedora 

Baseado em Hashimoto (2013, p. 158) é possível verificar que programas de 

intraempreendedorismo de sucesso sejam adaptados e incorporados a cultura da 

empresa, adaptando às circunstâncias empreendedoras o estimulo da criatividade, 

flexibilidade, participação e visão compartilhada de longo prazo. Algumas ações 

voltadas a adaptação da cultura são descritas abaixo. 

Para determinar o grau de intraempreendedorismo da empresa, verificando o 

entendimento dos colaboradores sobre o tema, pode ser usado um conjunto de 

instrumentos de avaliação que incluem pesquisas com funcionários, entrevistas e 

análises documentais, sendo que a pesquisa para ser válida deve ter a representatividade 

de todos os colaboradores ou, ao menos, de uma parcela estratificada que represente a 

população estudada. Hashimoto (2013, p. 158) 

Para projetos intraempreendedores terem sucesso, é necessário que a alta 

administração da empresa, onde o projeto está inserido, esteja de acordo e apoiando a 

iniciativa, sem este apoio, nenhuma iniciativa tem chance de dar resultado, uma vez que 

estas práticas intraempreendedoras podem impactar diretamente no modelo hierárquico 

tradicional e atrelado a este apoio, deve-se considerar o erro como um aprendizado e os 

administradores devem manter na cultura o fim da punição pelo erro, mantendo o 

cuidado para diminuir os riscos dos projetos a partir da aprovação da diretoria de cada 

projeto e o acompanhamento da execução como planejado. Hashimoto (2013, p. 158) 

Para Dornelas (2015, p. 114), alguns passos são importantes para implementar e se 

praticar o empreendedorismo dentro de organizações, inicialmente, a organização deve 

colocar o empreendedorismo como sendo uma prática prioritária e importante para o 

negócio. A alta cúpula da empresa deve se responsabilizar por projetos empreendedores, 

dando o aval da diretoria para a continuidade das ações. Os colaboradores devem ser 

treinados e capacitados para o intraempreendedorismo, apresentando o tema a todos e 

desmistificando o conceito. A partir disto deve-se dar condição aos colaboradores de 

praticar e agir de forma intraempreendedora, baseado em uma estrutura organizada e 

políticas que recompensem aqueles que se propõem a assumir o risco de projetos 

inovadores. 
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Hashimoto (2013, p. 167) relaciona os treinamentos que os colaboradores 

voltados ao intraempreendedorismo devem ter para trabalhar de forma 

intraempreendedora, sendo eles, relacionamento interpessoal, estimulo à criatividade e 

oportunidade, gestão de projetos, elaboração de planos de negócio, técnicas de 

apresentação, técnicas de negociação, liderança de equipes empreendedoras, cultura e 

comportamento organizacional, conhecimento das estrutura organizacional e histórias 

de sucesso e de fracasso em projetos intraempreendedores. 

 

2.7. Metodologias ágeis 

Rigby, Sutherland e Takeuschi (2016, p. 26) relatam que a utilização de métodos 

ágeis pode trazer níveis de aprimoramento em empresas, podendo obter retornos 

positivos 50% maiores com novos produtos, uma procura 40% maior por parte de 

clientes a partir de seus programas de marketing e colaboradores duas vezes mais 

envolvidos emocionalmente com seu trabalho. 

Rigby, Sutherland e Takeuschi (2016, p. 26) relacionam os métodos ágeis em 

três diferentes técnicas e metodologias, scrum que é a metodologia que enfatiza o 

trabalho criativo e adaptável em equipe na resolução de problemas complexos. O Lean 

development método focado na eliminação contínua do desperdício e o Kanban que se 

resume ao método que se concentra na redução de prazos de entrega e na quantidade de 

trabalho processo. 

Para este estudo será delimitado o enfoque na metodologia scrum. 

 

2.7.1. Metodologia scrum 

De acordo com Rigby, Sutherland e Takeuschi (2016, p. 27), a metodologia 

scrum se resume em formar equipes multifuncionais pequenas, onde cada uma terá de 

três a nove pessoas, trabalhando de forma integral para atacar uma oportunidade. Esta 

equipe precisa ter todas as habilidades necessárias para concluir a tarefa, ser auto 

gerenciada e completamente responsável por todos os aspectos do trabalho. 

Cada equipe fica responsável por um produto e dentre os seus participantes, um 

é considerado como o “dono do produto”, esta pessoa responde em última instância à 

entrega de valor aos clientes e ao negócio. O “dono do produto” costuma dividir seu 
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tempo trabalhando junto com a equipe e coordenando os principais stakeholders 

(clientes, executivos e gestores do negócio), e a partir desta coordenação verifica com 

sua equipe quais são as possíveis oportunidades futuras a partir do desenvolvimento 

feito. Esta lista de oportunidades é catalogada em uma lista ordenada por uma 

estimativa de valor para os clientes internos ou externos e para a empresa. Rigby, 

Sutherland e Takeuschi (2016, p. 27) 

Para Rigby, Sutherland e Takeuschi (2016, p. 27), pela característica da equipe 

ser auto gerenciada, o dono do projeto não define os cronogramas e as entregas da 

equipe, quem faz isto são os próprios integrantes, que a partir de um roadmap simples 

planejam com detalhes somente as atividades que não mudarão antes da execução. 

Os membros da equipe dividem as tarefas em módulos e decidem como irão 

realiza-las e qual o tempo de trabalho empregarão para a conclusão da tarefa e qual o 

nível de desenvolvimento tem que chegar para definir a tarefa como concluída. A partir 

destas definições começam a desenvolver versões funcionais do produto em ciclos que 

costumam ter duração de menos de um mês, conhecidos como ciclos curtos, chamados 

de sprints. Rigby, Sutherland e Takeuschi (2016, p. 27) 

Para dar andamento ao projeto e todos os integrantes da equipe terem 

conhecimento sobre como anda o desenvolvimento, todos os dias são realizadas 

reuniões curtas (reuniões em pé) onde analisam o progresso e os obstáculos 

encontrados, resolvendo as divergências por meio de experimentação e feedback. Rigby, 

Sutherland e Takeuschi (2016, p. 27) 

 

2.8 Sistema 70-20-10 

Este sistema proposto inicialmente por Lombardo e Eichinger (1996, p 169) 

defendendo que para que o colaborador se desenvolva, deve dedicar 70% do seu tempo 

à aprendizagem da execução de projetos desafiadores no seu dia a dia, reservar 20% do 

tempo para aprender com outras pessoas por meio de feedbacks, coaching ou mentoring 

e utilizar os 10% restantes em cursos e treinamentos no formato tradicional, por meio de 

aulas.  

Este modelo foi adaptado à inovação por Eric Schmidt, que liderou a primeira 

fase de crescimento do Google. Em uma reportagem de John Battelle (2005), Eric 

Schimidt descreve o sistema dizendo que 70% do tempo do colaborador deve estar 
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associado a atividades chave voltadas para o core da empresa, 20% para atividades 

relacionadas ao negócio da empresa e 10% em outras tarefas não relacionadas à 

atividade do colaborador ou da empresa. 
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3. METODOLOGIA 

Para este estudo foi escolhida a empresa Arkivus Soluções Tecnológicas, pelo 

fato de ser uma pequena empresa de T.I. focada no desenvolvimento de sistemas e com 

a cultura voltada para o intraempreendedorismo desde sua criação e aberta para 

implementação do trabalho proposto. 

Vários dados apresentados neste trabalho foram gentilmente cedidos pela 

empresa Arkivus Soluções Tecnológicas. 

A análise busca mostrar as práticas já utilizadas na empresa e a apresentação de 

uma proposta de reestruturação de sua política de intraempreendedorismo que hoje é 

voltada somente para a capacidade dos colaboradores empreenderem individualmente, 

em uma vertente voltada para grupos de intraempreendedores trabalhando em suas 

ideias compartilhadas sendo gerenciados por eles mesmos. 

A empresa Arkivus tem uma política de intraempreendedorismo, onde projetos 

inovadores voltados para o core business da empresa, apresentados de forma clara para 

a diretoria e que mostrem capacidade de alavancar uma linha de produto com possível 

ganho de mercado podem ser levados adiante como um ramo de desenvolvimento na 

empresa, e o colaborador intraempreendedor dono da ideia se transforma em uma 

espécie de sócio da empresa para este produto, recebendo 5% do faturamento da 

empresa com este produto. Esta espécie de sociedade se mantem enquanto o 

colaborador continuar na empresa. Projetos a partir desta política representaram 31% do 

faturamento da empresa em 2015. 

Após a análise e reestruturação da política de intraempreendedorismo da 

empresa Arkivus Soluções Tecnológicas, para verificar o nível de entendimento sobre a 

política de intraempreendedorismo da empresa e analisar o tanto que o ambiente onde 

os colaboradores estão inseridos é favorável ao intraempreendedorismo, foi aplicado um 

questionário aos colaboradores voltado ao tema. 

 

3.1. Política de inovação 

A atual política de participação em inovação da Arkivus Soluções Tecnológicas 

é destinada a todos os funcionários ou estagiários que trouxerem ideias inovadoras de 

produtos ou serviços capazes de gerar faturamento extra para a empresa. As ideias são 
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consideradas inovação nesta política caso representem mudanças significativas nas 

potencialidades de produtos e serviços. Incluem-se neste quesito bens e serviços 

totalmente novos (para a empresa) e aperfeiçoamentos importantes para produtos e 

serviços existentes.  

Produto ou serviço tecnologicamente novo é aquele cujas características 

fundamentais (especificações técnicas, usos pretendidos, software ou outro componente 

imaterial incorporado) diferem significativamente de todos os produtos previamente 

produzidos pela empresa. 

A inovação de produto também pode ser progressiva, através de um significativo 

aperfeiçoamento tecnológico de produto previamente existente, cujo desempenho foi 

substancialmente aumentado ou aprimorado. 

Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de obter um melhor 

desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias-primas ou 

componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou 

subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos seus 

componentes ou subsistemas. Desta definição são excluídas: as mudanças puramente 

estéticas ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente 

desenvolvidos e produzidos por outra empresa. 

A partir da apresentação da ideia, para que seja implementada e comercializada 

de forma a gerar o PLR para o funcionário, a mesma deve ser apresentada para uma 

banca formada por 3 diretores da empresa Arkivus Soluções Tecnológicas (Diretor de 

T.I., Diretor Comercial e Diretor de Inovação). 

A banca irá avaliar a ideia com relação a sua originalidade, viabilidade técnica, 

potencial mercadológico, complexidade e detalhamento. 

Ideias aprovadas irão para uma lista de desenvolvimento futuro. A ordem de 

desenvolvimento será definida também pela banca avaliadora visando sempre o melhor 

para a empresa Arkivus Soluções Tecnológicas. 

Após a implementação de inovações iniciadas a partir de ideias aprovadas, o 

funcionário de autoria da ideia terá direito a 5% do faturamento líquido da receita 

gerada pela comercialização da solução. No caso de mais de um autor para a mesma 

ideia o percentual acima definido será dividido entre os mesmos. 
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No caso de produtos, funcionários que participarem da confecção do mesmo 

(desenvolvimento, layouts, testes, correções, etc.) não terão direitos de participações. 

O pagamento será feito semestralmente seguindo a lei que define a Participação 

nos Lucros e Resultados (PLR). 

O cálculo do total a ser recebido pelo funcionário será feito através da aplicação 

do percentual acima definido sobre o faturamento líquido gerado pela comercialização 

da solução nos 6 meses anteriores ao pagamento do PLR. Somente a comercialização da 

solução de autoria do funcionário será contabilizada para a base de cálculo do PLR. 

O valor recebido no PLR não interfere no 13º salário a ser recebido pelo 

funcionário, sendo o valor deste baseado somente no salário do funcionário. 

Um mesmo funcionário pode acumular várias soluções inovadoras. Nesse caso 

será feito o cálculo com base na comercialização de cada uma das soluções. 

A fim de manter o conceito de parceria entre o colaborador e a empresa, o 

colaborador só terá direito ao PLR enquanto estiver trabalhando na empresa Arkivus 

Soluções Tecnológicas. 

No caso de desligamento entre os períodos de pagamento de dois PLRs, o 

funcionário terá direito de receber o PLR proporcional, considerando o período inicial 

do cálculo do PLR até a data de aviso de desligamento. Nota-se que o período em que o 

funcionário cumprir o aviso prévio não será contabilizado para o PLR. 

A participação do funcionário é iniciada a partir do momento em que a solução 

estiver pronta para ser comercializada. A cada intervalo de 12 meses o funcionário 

sofrerá uma avaliação de desempenho levando-se em consideração indicadores do 

departamento ao qual o funcionário está alocado. No caso do funcionário apresentar 

desempenho abaixo do aceitável, o mesmo perderá o direito de recebimento do PLR de 

todas as suas soluções. O funcionário poderá voltar a receber o PLR se for reavaliado 

com nota mínima de aceitável de desempenho após um período de 6 meses. 

No caso da ideia inovadora partir de um estagiário, o direito de participação ao 

PLR só será iniciado a partir do momento em que o mesmo for efetivado e se tornar um 

funcionário da empresa Arkivus Soluções Tecnológicas. Não haverá pagamento de 

PLRs retroativos. 
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No caso de interesse de registro de patente da solução inovadora, fica definido 

como autor o funcionário que trouxe a ideia para a empresa Arkivus Soluções 

Tecnológicas. Como proprietária ficará definida a empresa Arkivus Soluções 

Tecnológicas. 

 

3.2. Proposta para reestruturação da política de inovação da empresa Arkivus 

Soluções Tecnológicas 

Hoje a empresa Arkivus Soluções Tecnológicas não tem em sua política descrito 

qual o tempo que pode ser utilizado em projetos intraempreendedores bem como a 

descrição da quantidade de recursos que podem ser utilizados na criação de novos 

produtos. 

Com o intuito de complementar a política, levando em consideração casos de 

sucesso como o do Google, foi proposta a utilização do sistema 70-20-10 no que diz 

respeito ao tempo de desenvolvimento e recursos utilizados. 

Para a empresa Arkivus Soluções Tecnológicas a proposta foi utilizar a versão 

de Eric Schmidt incluindo não só o tempo do colaborador, mas também os recursos 

financeiros utilizados para o desenvolvimento na mesma proporção. 

A partir desta mudança, o desenvolvimento da empresa será totalmente voltado a 

produtos, com a necessidade do cliente externo e interno como centro. Para isto equipes 

multidisciplinares utilizando metodologias ágeis voltadas para a inovação, serão 

montadas para cada segmento de produto, a empresa Arkivus Soluções Tecnológicas 

hoje trabalha em 3 frentes, sendo sistemas voltados a gestão documental, sistemas de 

correção de provas e simulados e sistemas de segurança para o crediário. 

As equipes terão autonomia para trabalhar 30% do seu tempo e o mesmo 

percentual de recursos gastos com inovações, sendo 20% para inovações de 

funcionalidades e módulos auxiliares aos sistemas principais e 10% para aberturas de 

novas possibilidades. 

Utilizando conceitos da metodologia ágil scrum, cada uma destas equipes será 

montada por 3 colaboradores fixos e 1 mentor ficará alternando entre estes grupos para 

assessorar e verificar as necessidades em treinamento, recursos e pessoas. 
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Estes grupos serão estáveis durante o primeiro ano de projeto e a partir disto 

poderão definir personalizações em seu método de trabalho, podendo ser reformulados a 

cada 3 meses, mudando de produto e os integrantes para propiciar a todos o 

conhecimento sobre todos os produtos desenvolvidos pela empresa. 

 

3.3. Pesquisa com os colaboradores 

Para verificar o nível de entendimento sobre a política de 

intraempreendedorismo da Arkivus Soluções Tecnológicas e analisar o tanto que o 

ambiente onde os colaboradores estão inseridos é favorável ao intraempreendedorismo, 

foi aplicado um questionário aos colaboradores voltado ao tema. 

Durante a pesquisa, nas fontes utilizadas para embasar o trabalho, não foi 

descrito nenhum questionário relacionando o colaborador com o entendimento sobre a 

cultura empreendedora da empresa, com isto foi formulado um questionário nos pontos 

importantes apontados no referencial teórico no que diz respeito a disseminação da 

informação, política de compensação e nível de percepção do colaborador com relação 

ao ambiente intraempreendedor, onde ele está inserido. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Quando perguntado aos colaboradores se o termo intraempreendedorismo é de 

conhecimento deles e qual sua percepção sobre o tema, verificou-se que o termo está 

completamente disseminado e é de conhecimento de todos. Analisando a explicação do 

termo pelos colaboradores, ficou evidente a sinergia cultural que a empresa voltada ao 

intraempreendedorismo provê aos seus colaboradores. Todas as pessoas entrevistadas 

responderam terem conhecimento sobre o tema e apresentaram respostas com 

propriedade sobre o mesmo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Conhecimento do termo intraempreendedorismo 

 

Analisando a questão que diz respeito a percepção se o ambiente da empresa 

Arkivus Soluções Tecnológicas é favorável ao desenvolvimento de projetos 

intraempreendedores, foi solicitado aos colaboradores que atribuíssem uma nota de 1 a 

10: as repostas com valores 9 e 10 são consideradas totalmente favoráveis; valores de 6 

a 8representam um ambiente favorável; e abaixo de 6, um ambiente desfavorável ao 

intraempreendedorismo (Figura 2). 

 

SIM
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Figura 2 - Ambiente intraempreendedor 

 

Ao analisar as respostas sobre a percepção dos colaboradores voltadas ao 

ambiente da empresa no que diz respeito ao intraempreendedorismo, verificou-se que 

67% dos colaboradores enxergam o ambiente como totalmente favorável, enquanto 33% 

tem a percepção de que a empresa tem um ambiente favorável ao 

intraempreendedorismo. Nenhum colaborador respondeu que o ambiente é desfavorável 

ao desenvolvimento de projetos voltados ao intraempreendedorismo. 

Ao perguntar se a compensação sobre os projetos intraempreendedores é 

satisfatória, foi pedido para analisar se o montante de 5% sobre o valor do faturamento 

no projeto intraempreendedor condiz com o fato de estarem entregando uma ideia 

inovadora para a empresa onde trabalham. Baseado nas respostas dos entrevistados, 

92% veem o valor de 5% sobre o faturamento como satisfatório a compensação por 

projetos intraempreendedores, enquanto 8% alegam que o desenvolvimento da ideia 

poderia ser feito sem a participação da empresa onde não teriam que dividir o 

faturamento. Este aspecto pode ser entendido como a percepção de que a abertura de 

uma empresa por parte do colaborador seja um entrave ao projeto empreendedor para a 

maioria e uma possível alternativa para alguns. E para aqueles 92% que enxergam a 

empresa como uma aliada à sua ideia inovadora o valor de 5% sobre o faturamento é 

satisfatório (Figura 3). 

Totalmente 

Favorável

67%

Favorável

33%

Desfavorável

0%

VOCÊ VÊ UM AMBIENTE APROPRIADO AO 

INTRAEMPREENDEDORISMO NA EMPRESA:

Totalmente Favorável Favorável Desfavorável
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Figura 3 - Índice de satisfação por valor pago em compensação a ideias inovadoras 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O programa de intraempreendedorismo da Arkivus Soluções Tecnológicas, 

baseado em sua política de participação por inovação, já está em produção, é de 

conhecimento de todos, e tem grande aceitação entre os colaboradores da empresa. Este 

programa de intraempreendedorismo já trouxe resultados para a empresa Arkivus 

Soluções Tecnológicas. Dois projetos concebidos a partir desta iniciativa representaram 

31% do faturamento total da empresa em 2015. Com a mudança proposta na política de 

participação por inovação, utilizando metodologias ágeis, as equipes de três 

colaboradores envolvendo diversas áreas da empresa estão sendo criadas e já estão 

começando a trabalhar junto. Com base nas considerações de Dornelas (2015), um dos 

passos importantes para o desenvolvimento de cultura e equipes intraempreendedoras é 

a capacitação dos colaboradores. Os mentores dos grupos, analisando o perfil dos 

integrantes estão montando cronogramas de treinamentos focados para complementar o 

perfil intraempreendedor de cada colaborador seguindo as recomendações de 

Hashimoto (2013), onde diz que os treinamentos indicados para colaboradores 

empreendedores são de relacionamento interpessoal, estimulo à criatividade e 

oportunidade, gestão de projetos, elaboração de planos de negócio, técnicas de 

apresentação, técnicas de negociação, liderança de equipes empreendedoras, cultura e 

comportamento organizacional, conhecimento das estrutura organizacional e histórias 

de sucesso e de fracasso em projetos intraempreendedores. 

Baseado no que Hashimoto (2013) diz sobre cultura intraempreendedora, a 

pesquisa feita com todos os colaboradores da empresa, mostra que eles veem um 

ambiente propicio a iniciativas inovadores de cunho intraempreendedor no ambiente 

onde estão inseridos. A pesquisa ainda aponta que a informação sobre 

intraempreendedorismo está disseminada na empresa sendo de conhecimento de todos a 

política de participação por inovação e o significado do termo intraempreendedorismo. 

Estes resultados mostram sinergia entre o tema intraempreendedorismo e os 

colaboradores da empresa analisada. 

Ao analisar a resposta referente aos valores pagos como compensação pela ideia 

inovadora, quando 92% dos entrevistados apresentam relatos dizendo que o valor pago 

pela empresa é satisfatório, seguindo o conceito descrito por Hashimoto (2013) que a 

política de remuneração de projetos intraempreendedores  deve oferecer uma 

combinação justa e equilibrada às necessidades do colaborador, mostra que o modelo de 
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participação nos lucros de projetos intraempreendedores, regidos pela política de 

participação por inovação da empresa vem de encontro a uma proposta de remuneração 

onde os colaboradores percebam o intraempreendedorismo como viável. 

Baseado nos estudos sobre metodologias ágeis de Rigby, Sutherland e Takeuschi 

(2016), a perspectiva é aumentar o programa de intraempreendedorismo trazendo o 

colaborador mais perto da empresa e com sentimento de posse sobre os projetos 

desenvolvidos e trabalhando o intraempreendedorismo como o cerne do ambiente onde 

estão inseridos. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

Como sequencia deste trabalho é indicado a análise dos resultados obtidos a 

partir da mudança proposta para a política de participação por inovação da empresa 

Arkivus Soluções Tecnológicas. 

Nesta análise será possível comparar os resultados obtidos em termos de clima 

intraempreendedor e resultados da empresa antes e depois da mudança. Verificando 

assim se a metodologia ágil realmente impacta no intraempreendedorismo em empresas 

de T.I. de pequeno porte. 
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7. CONCLUSÃO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de verificar a possibilidade de 

pequenas empresas de T.I. promoverem em seu ambiente práticas de 

intraempreendedorismo utilizando a capacidade de inovação e empreendedorismo de 

seus colaboradores. 

Durante o estudo foi possível analisar os métodos utilizados pela empresa 

Arkivus Soluções Tecnológicas e propor uma adequação a seus moldes baseados em 

metodologias ágeis e no conceito 70-20-10 para melhorar ainda mais os resultados. 

A partir da análise feita nas práticas voltadas ao intraempreendedorismo da 

empresa Arkivus Soluções Tecnológicas e na pesquisa com seus colaboradores chegou-

se à conclusão que é possível trabalhar com projetos intraempreendedores em empresas 

de T.I. de pequeno porte criando um ambiente favorável e com retorno para ambos os 

lados (colaborador e empresa), chegando a um percentual expressivo de faturamento e 

desenvolvimento. 
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9. ANEXOS 
 

Questionário empregado aos colaboradores 

1 – Qual o setor da empresa que você atua? 

 

2 – Há quanto tempo trabalha na empresa? 

 

3 – A empresa possui uma política que promove a participação nos lucros de projetos 

inovadores a partir de ideias dos colaboradores. 

Você tem conhecimento desta política? 

 

4 – O termo intraempreendedorismo é familiar para você? 

 

5 -  Caso o termo intraempreendedorismo seja familiar para você? Escreva em algumas 

palavras o significado. 

 

6 – Você vê um ambiente apropriado ao intraempreendedorismo na Empresa? 

Classifique de 1 a 10, onde 1 representa ambiente totalmente inapropriado e 10 

totalmente apropriado. 

 

7 – A empresa compensa a ideia inovadora com 5% do faturamento sobre as vendas do 

projeto inovador, você acha este valor satisfatório? No caso de não ser satisfatório, qual 

o percentual satisfatório? 

 


