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RESUMO 

Este estudo de caso foi desenvolvido a partir da busca pela identificação do papel 
que a inovação e o empreendedorismo desempenham na formulação de estratégias em 
empresas competitivas, especialmente através do intraempreendedorismo, ou 
empreendedorismo corporativo. Um retrospecto investigando a percepção prática e teórica 
sobre a inovação e o empreendedorismo e, se são percebidos pelo mercado em geral como 
possíveis elementos estratégicos do negócio, desde o período pós-fordista até os dias de hoje, 
permitiu a construção de uma base para, a partir do isomorfismo institucional, traçar a 
importância e o seu respaldo conceitual. O objetivo foi apontar como a L’Oréal do Brasil, 
empresa escolhida para o estudo, estimula a inovação junto aos seus funcionários e se essa 
abordagem pode ser identificada com os conceitos do intraempreendedorismo, apresentados 
por esta pesquisa, para na sequência buscar indícios do impacto do intraempreendedorismo 
como diferencial ou vantagem competitiva, como parte da formulação de estratégias ou em 
seu desempenho no mercado. 
 
 
Palavras chaves: Intraempreendedorismo. Empreendedorismo corporativo. L'Oréal do Brasil. 

Inovação. Formulação estratégica. 
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ABSTRACT 

This case study was developed from a search to identify the role that innovation and 
entrepreneurship perform in strategy formulation on competitive companies, specially through 
intrapreneurship or corporate entrepreneurship. A retrospect, investigating both practical and 
theoretical perceptions on innovation and entrepreneurship and if they are seen as possible 
strategic elements for the business, since after the Fordism period to the current contemporary 
administration, allowed this research to build a theoretical base, starting from institutional 
isomorphism, to trace its importance and conceptual relevance. The main objective was to 
point how L’Oréal do Brasil, company chosen for this study, stimulates innovation by their 
employees and if this approach can be identified with the intrapreneuring concepts that this 
research was based on, followed by the search of any evidences of the impact of 
intrapreneuring as a differential or competitive advantage, as part of the strategy formulation 
process or in its market performance. 

 
 

Key-words: Intrapreneuring. Corporate entrepreneurship. L’Oréal do Brasil. Innovation. 
Strategic formulation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

“A Crise Global é, acima de tudo, uma crise 
institucional, exigindo inovação institucional”  

Peter Drucker (1986, p. 532) 
 
 

Desde o período de crise pós-fordismo, empresas ao redor do mundo buscam 

fórmulas para se diferenciar. Mintzberg, et all. (2010), apontaram para o fato de que novas 

propostas para formulação estratégica surgiram ao longo das décadas, propondo aumentar a 

competitividade e a produtividade, através do controle dos processos que culminariam com 

algum tipo de vantagem competitiva para as empresas. Esta busca por suporte teórico que 

auxiliasse na obtenção de alguma forma de estabilidade no mercado fez com que fossem 

popularizados modelos estratégicos prescritivos e generalistas, conforme direcionamento de 

consultorias internacionais e suas soluções estratégicas padronizadas apresentadas às 

empresas que as contratavam (Mintzberg, et all. 2010, p. 99).  

As empresas investiram, entre outras estruturas e processos que não serão aqui 

priorizadas por se afastarem do objeto proposto por este estudo, na expansão da burocracia 

como forma de buscar uma estrutura otimizada e em práticas como o benchmarking ou 

estratégias do tipo “siga o líder”. Porter, em sua definição da busca da vantagem competitiva 

como estratégia por liderança, sugere que competidores estabeleçam padrões de comparação à 

altura dos seus maiores concorrentes ou das empresas melhor estabelecidas em um segmento 

comum (1990, p. 07). O autor, embora deixe claro que estratégias imitativas do tipo “me too” 

raramente são bem sucedidas, enfatiza que o aprendizado decorrente da comparação pode 

exercer uma grande influência na empresa em desvantagem e criar um ‘ponto focal’, um 

inimigo a ser combatido, uma metáfora com potencial para motivar todos os setores de uma 

empresa. 
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Dimaggio e Powell (1983, p.151) também descrevem que a imitação de modelos 

estruturados de organizações serve como uma fonte conveniente de práticas aplicadas e bem 

sucedidas, que pode fornecer soluções viáveis a baixo custo de investimento para as empresas 

que imitam, independente do conhecimento ou aprovação da empresa que serve como 

modelo. 

Esse esforço pela comparação à concorrência, somado à pulverização decorrente da 

aplicação de estratégias generalistas e prescritivas aplicadas através da contratação de um 

pequeno grupo de empresas globais de consultoria, conforme citado por Minztberg et all 

(2010), aliados à pressão exercida pelo mercado, culmina com a conformação estrutural, uma 

padronização isomórfica que restringe a flexibilidade e a capacidade de adaptação das 

empresas, conforme apontado por DiMaggio e Powell: 

 
 

 “Grandes organizações escolhem de um grupo relativamente pequeno de 
grandes consultorias, que (..) disseminam alguns poucos modelos 
organizacionais pelo campo. Estes modelos são tão poderosos pois enquanto 
as mudanças estruturais podem ser observadas, alterações na política da 
organização e de sua estratégia não são tão facilmente percebidas”. 
DiMaggio e Powell (1983, p. 152) 

 
 

Nessa conjuntura, o mercado e a economia passam a exercer uma influência clara no 

controle do comportamento organizacional, pasteurizando as estratégias adotadas. Em busca 

de um modelo bem sucedido de administração, as empresas tendem a se estruturar ou se 

remodelar seguindo um padrão pré-estabelecido por outra empresa de desempenho desejável 

no mesmo setor de atuação, no que os DiMaggio e Powell chamam de isomorfismo 

institucional mimético. Os autores (1983, p. 149), atribuem à Hawley (1968), o conceito que 

consideram mais adequado ao definir o isomorfismo como um “Processo de restrição que 

força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o 

mesmo conjunto de condições ambientais”. 

Porter (1990, p. 11), também já chamou a atenção para o papel desempenhado pelas 

condições ambientas na disputa por vantagem competitiva em estratégias globais. Segundo o 

autor, das empresas estudadas, as mais bem sucedidas internacionalmente foram as que se 

posicionaram de forma a se beneficiar ao máximo das forças ambientais para tornar o cenário 

ainda mais favorável para a criação de vantagens competitivas, como apresentou no seu 

modelo de ‘Diamante Nacional’, que uma vez desenvolvido para o país de origem da 
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organização, também pode ser aplicado a territórios estrangeiros onde possíveis filiais podem 

ser implantadas. 

O construto do desenvolvimento de estratégias com o objetivo de obter diversidade e 

diferenciação através da busca por vantagem competitiva, análise de cenários e comparação 

com a concorrência, e que aqui espera-se ter demostrado, de forma breve, podem levar uma 

organização a ceder às pressões internas e externas e entrar em um processo mimético de 

isomorfismo institucional, conforme apresentado por DiMaggio e Powell (1983, p. 152; 157), 

alcança um paradoxo. Ao recorrer a um número limitado de modelos organizacionais, seja por 

estruturação a partir de projetos desenvolvidos por empresas de consultorias, seja por 

reestruturações propostas por administradores que desejam se espelhar em modelos 

estabelecidos na economia vigente, as empresas estão se tornando mais mecânicas, 

homogêneas e menos receptivas à mudança. 

Este enrijecimento das organizações, e consequentemente desaceleração do 

desenvolvimento econômico, fez parte das análises de Schumpeter (1997) e de Toffler (1985), 

que em seus trabalhos destacaram, entre outras coisas, que empresas menos suscetíveis à 

adaptação e adequação a inovações, entram em desvantagem no sistema econômico. 

Schumpeter se interessou especificamente pelos processos inerentes ao que chamou de 

desenvolvimento econômico dinâmico, como sendo: 

 
 

 “(...) um fenômeno distinto e inteiramente estranho ao que pode ser 
observado no fluxo circular ou na tendência para o equilíbrio. É uma 
mudança espontânea e descontínua nos canais de fluxo, perturbação do 
equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 
previamente existente.” Schumpeter. (1997, p. 75) 

 
 

Schumpeter atribuiu o desenvolvimento, em si, à realização de cinco novas 

combinações dos meios produtivos que não se originam através das antigas combinações por 

ajuste contínuo, em especial em uma economia de concorrência, onde novas combinações 

significam a eliminação das antigas pela concorrência (1997, p. 77). É de grande importância 

destacar neste ponto que, para o autor, combinações feitas, com os mesmos materiais e forças 

já empregados (1997, p.76), constituem combinações diferentes, porém não devem ser 

consideradas como novas combinações, e aqui, destacamos que para Schumpeter, novas 

combinações têm o mesmo papel da palavra inovação, para Toffler e outros autores, papel 

esse sobre o qual discorreremos sequencialmente, nesta explanação.  
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As cinco novas combinações apresentadas por Schumpeter são: A introdução de um 

novo bem ou de uma nova qualidade deste bem; A introdução de um novo método de 

produção ainda não posto à prática ou um novo processo; Abertura de um novo mercado quer 

este já tenha existido antes ou não; Conquista de novas fontes de matéria prima, quer já seja 

existente previamente ou criada; E o estabelecimento de uma nova organização, como uma 

fusão, criação ou pela fragmentação de um monopólio. Ainda segundo o autor, mesmo em 

uma economia dominada por cartéis e onde há pouca concorrência, a realização de novas 

combinações deve ser tornar, em medida cada vez maior a preocupação interna das 

organizações (1997, p.77). 

Toffler (1985), também considera que a inovação deve tomar parte nas estratégias 

das organizações, e chama a atenção para a necessidade das empresas se tornarem mais 

flexíveis, pois a realidade empresarial é cada vez mais sujeita a mudanças. As estratégias 

repetidas, padronizadas que anteriormente fizeram as empresas prosperarem, se tornaram um 

caminho para o “desastre empresarial”. As pressões que antes direcionavam para uma 

padronização, uma conformação, agora deixam às empresas vulneráveis diante da 

concorrência se preocupa em fazer novas combinações, produzir inovações (1985, prólogo). 

 
 

 “Os próprios produtos, procedimentos e formas organizacionais que 
levaram as empresas ao sucesso no passado muitas vezes se tornam a 
sua ruína. Na verdade, a primeira regra da sobrevivência é bem clara: 
nada mais perigoso do que o sucesso de ontem”. Toffler (1985, p. 41)  

 
 

Ao fazer uma comparação da realidade entre os períodos fordista e pós-fordista, 

Toffler (1985, p. 129), aponta o que considera significativas tendências administrativas e 

comportamentais, que em sua opinião, passam a transformar a realidade das empresas do 

período. É a partir deste comparativo que o autor analisa como possível solução, a 

flexibilização das organizações, para que se tornem mais adaptáveis no ambiente onde 

competem. 
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Quadro 1 - Transição Fordismo/pós-Fordismo: o novo grupo de premissas para guiar 
empresas flexíveis. 

 

O que Theodore Vail Sabia O que Theodore Vail não sabia 

Que a maioria dos homens quer a mesma coisa 
da vida e que o sucesso econômico é o supremo 
objetivo 

Que, depois das necessidades básicas atendidas, o 
homem não quer as mesmas coisas da vida 

Que quanto maior for a companhia, melhor, 
mais forte e mais lucrativa será 

Que há mais limites superiores para a economia de 
escala, tanto para uma corporação quanto para um 
órgão governamental 

Que o trabalho, a matéria-prima e o capital são 
os fatores primários de produção 

Que a informação é tão importante, talvez até mais 

Que a produção de bens e serviços padronizados 
é mais eficiente do que a produção artesanal 

Que estamos passando da produção em massa para 
um novo sistema de produção artesanal, apoiando pela 
supertecnologia, gerando bens e serviços 
individualizados 

Que a organização mais eficiente é uma 
burocracia 

Que a melhor maneira de organização não é 
burocrática, mas ad hoc, de modo que cada parte 
organizacional seja modular e descartável 

Que o avanço tecnológico ajuda a padronizar a 
produção e acarreta o progresso 

Que o avanço tecnológico não acarreta 
necessariamente o progresso, e pode até destruir o já 
alcançado 

Que o trabalho deve ser rotineiro, repetitivo e 
padronizado 

Que o trabalho deve ser variado, não-repetitivo e 
responsável, desafiando a capacidade de apreciação, 
avaliação e julgamento do indivíduo 

Toffler (1985, p. 129) 
 
 

Para os fins desse estudo, destacamos especificamente três pontos desta comparação: 

a constatação de que a informação começa a desempenhar um papel estratégico na produção 

no período pós fordismo, tão importante ou mais que os meios de produção em si, trabalho, 

matéria prima e capital; Que a burocracia, que no período fordista, segundo o autor, tornava a 

organização mais eficiente é substituída em eficiência pelas estratégias do tipo ad hoc, 

fazendo com que cada parte organizacional seja modular e descartável e por último, mas não 

menos importante, a transformação na comparação da perspectiva sobre o trabalho. O que 

antes era rotineiro, repetitivo, padronizado, dá espaço para um perfil onde o trabalhador é 

desafiado em suas competências, se torna responsável pelo que produz e começa a ser 

enxergado através da sua contribuição individual ao processo. Esta última, em especial, 

começa jogar luz sobre o tema central deste estudo. 
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Ainda em consideração aos elementos aqui apresentados, que constituem indícios do 

isomorfismo institucional como uma das possíveis influências no enrijecimento das estruturas 

organizacionais, bem como de suas estratégias, mais especificamente, apresenta-se aqui a 

relação feita por Drucker (1986, p. 532), que destaca a importância estratégica da inovação e 

consequentemente do empreendedorismo para a permanência e desenvolvimento das 

empresas no mercado. O autor indica que em todas as indústrias, exceto aquelas protegidas 

por algum sistema de monopólio governamental, pequenos competidores com estratégias 

atreladas à inovação já se demonstraram capazes de disputar com grandes corporações e 

conquistar margem de mercado. Em especial quando as grandes empresas, como 

consequência natural do seu crescimento ou por decisões internas, constituem grandes 

conglomerados.  

Para Drucker (1986, p. 533), fica evidente a diferença entre como o mercado lidava 

com a introdução de uma inovação no século 19, alinhado com o que Schumpeter, conceituou 

como Destruição Criativa, onde a substituição de um produto ou bem por outro introduzido 

através de uma inovação poderia potencialmente levar empresas concorrentes estabelecidas à 

falência, e como o mercado contemporâneo lida com a inovação, que agora se integra à 

organização, sendo tão estratégica quanto as melhores práticas de administração e deve ser 

estimulada, perseguida.  

Seguindo ainda alinhado com os conceitos de Schumpeter, Drucker destaca em suas 

considerações sobre a inovação como caminho estratégico para competitividade, a relevância 

de um elemento que ambos os autores consideram inalienável do processo de inovação, o 

empreendedor. “As empresas de hoje, especialmente as grandes empresas, simplesmente não 

sobreviverão ao período atual de rápidas mudanças e inovação, ao não ser que adquiram 

competências empreendedoras” Drucker (2002, p. 144. Tradução da autora). 

Em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico, Schumpeter (1997), defende que 

para haver inovação são fundamentais três elementos: Crédito, Novas Combinações e o 

Empreendedor (1997, p. 83), sendo este último, o responsável envolvido diretamente na 

introdução e realização de novas combinações de meios de produção, buscando investimentos 

e meios de produção que viabilizem tais projetos e que está necessariamente, constante e 

continuamente, envolvido em projetos que introduzam inovações. Para o autor, estão sujeitos 

a desempenhar este papel, gerentes, funcionários e membros da diretoria, independentemente 

de serem de fato os proprietários do negócio (1997, p. 86), e com esta afirmação e os demais 

elementos teóricos apresentados até aqui, espera-se ter apontado os passos que foram 

percorridos para delimitar como chegou-se o objeto central deste estudo, o 
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intraempreendedorismo e a partir daqui, compreender a participação desta prática na 

estratégia da empresa estudada e colher informações sobre seus resultados e verificar, se a 

consideração de Toffler (1985, p.12) “(...) os executivos devem aprender a enfrentar as forças 

não-lineares – ou seja, situações em que pequenas mudanças podem desencadear vastos 

resultados e vice-versa”, sobre o papel dos executivos quanto à inovação também poderia ser 

aplicada ao intraempreendedorismo. 
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2. O PROBLEMA 
 
 

Apesar da relevância e dos significativos impactos que o estímulo ao 

intraempreendedorismo e seu reconhecimento como diferencial competitivo trazem para a 

administração (Pinchot, 1989; Dornelas, 2003, p. 16; Drucker, 2002, p. 144 e 152), ainda são 

limitados os estudos sobre este conceito. Principalmente sob o aspecto de disseminação do 

seu conhecimento, por haver pouca clareza sobre o assunto e pela ausência uma definição 

consensual sobre o tema, que emergiu cerca de 30 anos atrás, inicialmente com o foco 

direcionado para a criação de novos empreendimentos a partir de corporações existentes 

(Antoncic e Hisrich, 2003, p. 07).  

Muitos estudos se aproximam em conteúdo do conceito do intraempreendedorismo, 

mas falham em apontar os fatores mais efetivos no empreendedorismo corporativo, por falta 

de base empírica para comparação entre teoria e prática (Gautam e Verma, 1997, p. 237). 

Desta forma, o problema desta pesquisa foi delimitado após o cruzamento das 

informações citadas acima e que serão aprofundadas no referencial teórico utilizado nesta 

dissertação, com as informações disponíveis na imprensa e nos depoimentos e entrevistas dos 

funcionários da L’Oréal disponibilizados publicamente na imprensa, em releases e material 

publicado no Blog mantido pelo setor de recursos humanos da empresa (Relatório de 

Desenvolvimento Sustentável 2011, L’Oréal Brasil; L’Oréal Document de Reference 2012; 

“L´Oréal vence e aposta no Empreendedorismo”, matéria publicada no portal IT Brasil 365, 

encontrada nos anexos desta pesquisa), que forneceram indícios de que a forma de estímulo à 

inovação que a empresa adota seja o intraempreendedorismo. 
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2.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

Este estudo não se propõe a fazer uma revisão do campo organizacional, da cultural 

organizacional ou de suas aplicações na rotina da L’Oréal, empresa escolhida para o estudo de 

caso conforme o motivo apresentado anteriormente, no problema desta pesquisa. Nem 

tampouco se propõe a gerar uma base de conhecimento que possibilite generalizações 

estatísticas sobre o seu tema principal, por se tratar de um estudo de caso único (Yin, 2003 P. 

51). 

A delimitação do estudo, derivada diretamente da definição do problema e da 

abordagem metodológica adotada, escolhida pelo pesquisador, a ser explicada posteriormente 

na metodologia, direcionou esta pesquisa para uma discussão pontual sobre o conceito de 

intraempreendedorismo, que será apresentado e aprofundado posteriormente em momento 

oportuno, conforme o defendido por Pinchot (1989), Drucker (1986, 2002), Antoncic e 

Hisrich (2003), Dornelas (2003), Gautman e Verma (1997) e Piscopo (2010), em busca de 

uma definição mais clara e consensual entre os autores e seus trabalhos relevantes dentro do 

campo da pesquisa, considerando o intraempreendedorismo como vertente uma teórica 

derivada do empreendedorismo, levado à prática por empresas que buscam gerar resultados 

positivos e diferencial competitivo através do estímulo à inovação (Schumpeter, 1997; 

Durcker, 1985; Porter, 1990). 

Este estudo de caso foi desenvolvido como uma tentativa de oferecer um contraponto 

empírico, reunindo uma amostra da realidade dos procedimentos e processos da L’Oréal, para 

as referências teóricas apresentadas aqui, dentro das limitações dos dados secundários 

utilizados, uma vez que não foi possível obter consentimento da empresa para colher os dados 

com seus funcionários, já que os gerentes responsáveis pelos departamentos de Recursos 

Humanos, Marketing e Pesquisa contatados não deram nenhuma resposta definitiva ao pedido 

de autorização submetido pela pesquisadora através de contatos via e-mail, pessoalmente, e 

pelo telefone. Desta forma, este estudo não pode ser generalizado para todos os funcionários 

da empresa no Brasil, ou ainda, dos setores citados, pois seu resultado está sujeito a 

veracidade e originalidade dos depoimentos utilizados, levando em consideração que antes de 

sua publicação na internet, estes depoimentos foram revisados e previamente autorizados pelo 

departamento de recursos humanos. 
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2.2 OBJETIVO GERAL 
 
 

O objetivo deste projeto foi compreender se a forma com que a L’Oréal estimula a 

inovação junto aos seus funcionários pode ser identificada com o conceito do que hoje se tem 

compreendido por intraempreendedorismo, sobre o qual apresentaremos mais informações e 

conteúdo teórico que foram utilizados no embasamento do referencial construído, no capítulo 

a seguir. 

 

2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória qualitativa, os objetivos específicos desta 

pesquisa estão relacionados à busca de evidências sólidas da confirmação ou refutação ao 

longo do processo de pesquisa, da proposição feita no problema: 

� Levantar dados de registros de patentes ao longo do período de 2004 a 2014; 

� Cruzar as informações levantadas através da imprensa e meios de comunicação 

eletrônicos com os objetivos apresentados nos relatórios de desempenho da 

empresa pesquisada; 

� Analisar os resultados das categorias processadas de informação. 

 
 
2.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 
 

A realização desta pesquisa se justifica, como apresentado previamente, por haver 

um número reduzido de estudos relacionados ao tema no Brasil, em especial que obtenham 

uma abordagem de base empírica sobre o potencial que as práticas de estímulo ao 

intraempreendedorismo possuem, em fomentar a busca por inovações por empresas 

empreendedoras. Este estudo, se propôs a investigar esta alternativa administrativa, que 

segundo Gautman e Verma (1997, p. 02), apresenta resultados como obtenção vantagem 

competitiva, diversificação e a manutenção de uma posição competitiva no mercado, para as 

organizações que incentivam as aptidões para inovação em seus colaboradores1.  

                                                 
1 O termo ‘colaboradores’ será utilizado nesta pesquisa para denominar os funcionários da empresa 

analisada e manter-se alinhada com a terminologia utilizada pela L’Oréal do Brasil. As conclusões desta 
pesquisa apontam uma realidade que questiona o uso deste termo, uma vez que o registro das patentes segue 
sendo feito em nome do mesmo grupo de pesquisadores internacionais da L’Oréal, em sua maioria franceses, 
não reconhecendo o desempenho de pesquisadores brasileiros. 
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Mintzberg et all (2010, p. 133), por sua vez, apontam a importância papel do 

empreendedorismo dentro das organizações para o processo de formulação estratégica. Os 

autores destacam em especial o fato de que uma organização empreendedora consegue com 

mais facilidade formular novas estratégias e reformular suas estratégias existentes, quando 

estas apontam algum problema. Os autores também reforçam o distanciamento que o termo 

empreendedorismo adquiriu ao longo do tempo, se afastando da percepção equivocada de um 

empresário que abre seu próprio negócio, para uma consistente corrente de formulação 

estratégica. 

Ao analisar as principais características da abordagem empreendedora para a 

formulação de estratégias, Mintzberg (1973 apud Mintzberg et all, 2010, p. 136), levanta um 

ponto muito importante para a realidade das empresas contemporâneas e em especial para este 

estudo, quando atribui o crescimento como meta dominante da organização empreendedora.  

Como será apresentado no decorrer deste trabalho, a principal meta da empresa 

objeto para sua unidade no Brasil é obter um crescimento em faturamento e tamanho de 

mercado, dobrando seu faturamento entre 2013 e 2018, assim como sair do sétimo lugar para 

conquistar a posição de quarto maior mercado da L’Oréal no mundo (Frias, Maria C. L'Oréal 

torna sua unidade brasileira mais independente. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 de julho de 

2013). O aumento no número de registros de patentes atribuídas à filial brasileira também 

influencia na relevância deste estudo, que identificou além do aumento significativo no 

número de registos no INPI em nome da empresa no período de 2004 a 2014, um crescente 

número de registros internacionais no WIPO, que cobre mais de 147 países, a partir do Brasil. 

A importância do potencial empreendedor dos colaboradores de uma empresa, como 

ferramenta para reformulação estratégica também pode ser observada na análise de Gurgel 

(2011, p. 336), quando o autor mostra a inovação, em termos de novos comportamentos 

gerencialistas, como alternativa para construir uma solução em momentos de crise, criando 

uma dinâmica com as inovações tecnológicas e modelos administrativos e as necessidades dos 

trabalhadores, no que indica como humanismo administrativo. 

Desta maneira, apresenta-se a relevância desta pesquisa, que consiste em apontar se o 

intraempreendedorismo, considerada a dinâmica entre colaboradores empreendedores e 

administradores, pode ser mais uma opção estratégica para manter foco de uma organização 

direcionado para a inovação e a construção de um diferencial competitivo no mercado. 
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3. A RELEVÂNCIA DA INOVAÇÃO 
 
 

Com o passar dos anos, conforme apontado por Pinchot (1989) observa-se que os 

produtos feitos em nações mais avançadas, tecnológica e industrialmente, têm uma parcela 

cada vez menor de seu valor proveniente do trabalho operário agregado ou de bens de capital, 

e maior da qualidade de pensamento e das inovações incorporadas a eles. Isso ocorre, pois a 

vantagem competitiva que o mercado hoje valoriza está baseada em se fazer as coisas de 

modo diferente e melhor, ou em se produzir bens que nenhum país de baixo custo de mão-de-

obra e reproduções em massa de projetos prontos aprendeu ainda a fazer. 

À medida que as informações a respeito dos modos de produção dos produtos 

existentes e sobre como operar os processos à eles relacionados são cada vez mais propagados 

pelo mundo e mais especificamente, implantados com sucesso nos países em 

desenvolvimento, as indústrias tradicionais e seus processos ultrapassados irão migrar das 

suas nações de origem, para países que tenham mão-de-obra mais barata e matéria-prima 

abundante. Essa lógica produtiva, aparentemente inevitável, coloca-nos num círculo vicioso 

de inovação: é uma questão de sobrevivência no mercado inovar constantemente apenas para 

ficar onde estamos. De fato, quanto mais rápido o resto do mundo aprende a se adaptar e 

mudar, com o estudo da engenharia reversa e do benchmarking, como alguns exemplos, mais 

rápido devemos inovar para nos manter à frente na disputa. “A produtividade na inovação está 

se tornando tão importante quanto a produtividade na produção” (Pinchot. 1989, p. 07). 

Para Drucker (2002, p. 150), não é suficiente simplesmente competir para conquistar 

ou manter participações de mercado, o futuro das receitas das grandes empresas está em 

projetos inovadores e novos negócios. É papel da organização e da sua gestão proporcionar 

condições e estimular o surgimento de projetos empreendedores feitos por profissionais e 

pesquisadores empreendedores. Segundo Antoncic e Hisrich (2003), a prática de 

intraempreendedorismo também pode criar resultados de grande impacto na geração de valor,
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crescimento e lucratividade das empresas, independente de tamanho, segmento ou 

maturidade. 

Os métodos industriais tradicionais de concepção e produção são montados sobre 

dois fatores que tendem ao conflito com a realidade contemporânea: o fator do capital 

humano, que chama a atenção para o fato de que empresas de grande porte e indústrias 

necessitam de trabalhadores de perfil diversificado, em vários níveis de qualificação e 

formação educacional. Segundo dados do ministério público do trabalho (RAIS), o número de 

postos de trabalho para profissionais que possuem escolaridade até o nível médio é 

significativamente maior do que as vagas ocupadas por profissionais que possuem nível 

superior ou pós graduação. A maior oferta de trabalho para profissionais, com menor grau de 

escolaridade impacta diretamente nos valores de remuneração, criando uma barreira para que 

profissionais com qualificação acima da média se interessem por vagas abaixo do seu perfil 

de graduação.  O segundo fator é o do perfil das atividades envolvidas no empreendimento e 

sua evolução tecnológica natural, como a digitalização e automatização de atividades 

operacionais, as mesmas ocupadas pela grande maioria de profissionais que não possuem 

maior grau de escolaridade. Com essas melhorias, atividades diminuem seu tempo de 

execução e podem eventualmente se tornar totalmente automatizadas, criando ociosidade de 

mão-de-obra, caso não se modifiquem nenhuma das tarefas originalmente desenvolvidas para 

aquele ou outro processo, para reabsorver aquele funcionário disponível.  

 
 

Tabela 1 – Estoque de Empregos Formais e Variação Absoluta e Relativa por Gênero Segundo 
Grau de Instrução BRASIL ‐ 2011 e 2012 

GRAU DE INSTRUÇÃO 2011 2012 Var. absoluta Var. relative 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Analfabeto 
 

Até 5ª Incompleto 
 

5ª Completo Fundamental 

6ª a 9ª Fundamental 

Fundamental Completo 

Médio Incompleto 

Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

Mestrado 

Doutorado 

157.447 
 

1.259.736 
 

1.424.222 
 

2.460.330 
 

3.917.741 
 

2.382.045 
 

11.136.398 
 

911.488 
 

3.146.142 
 

80.594 
 

32.216 

21.577 
 

363.179 
 

525.215 
 

958.819 
 

1.801.846 
 

1.263.566 
 

8.880.924 
 

988.177 
 

4.474.101 
 

98.635 
 

26.233 

179.024 
 

1.622.915 
 

1.949.437 
 

3.419.149 
 

5.719.587 
 

3.645.611 
 

20.017.322 
 

1.899.665 
 

7.620.243 
 

179.229 
 

58.449 

147.226 
 

1.199.627 
 

1.313.657 
 

2.357.443 
 

3.800.336 
 

2.405.322 
 

11.664.808 
 

912.608 
 

3.376.175 
 

90.687 
 

34.291 

21.687 
 

352.474 
 

488.720 
 

936.971 
 

1.803.991 
 

1.286.720 
 

9.331.484 
 

988.777 
 

4.801.636 
 

114.961 
 

29.111 

168.913 
 

1.552.101 
 

1.802.377 
 

3.294.414 
 

5.604.327 
 

3.692.042 
 

20.996.292 
 

1.901.385 
 

8.177.811 
 

205.648 
 

63.402 

-10.221 
 

-60.109 
 

-110.565 
 

-102.887 
 

-117.405 
 

23.277 
 

528.410 
 

1.120 
 

230.033 
 

10.093 
 

2.075 

110 
 

-10.705 
 

-36.495 
 

-21.848 
 

2.145 
 

23.154 
 

450.560 
 

600 
 

327.535 
 

16.326 
 

2.878 

-10.111 
 

-70.814 
 

-147.060 
 

-124.735 
 

-115.260 
 

46.431 
 

978.970 
 

1.720 
 

557.568 
 

26.419 
 

4.953 

-6,49 
 

-4,77 
 

-7,76 
 

-4,18 
 

-3,00 
 

0,98 
 

4,74 
 

0,12 
 

7,31 
 

12,52 
 

6,44 

0,51 
 

-2,95 
 

-6,95 
 

-2,28 
 

0,12 
 

1,83 
 

5,07 
 

0,06 
 

7,32 
 

16,55 
 

10,97 

-5,65 
 

-4,36 
 

-7,54 
 

-3,65 
 

-2,02 
 

1,27 
 

4,89 
 

0,09 
 

7,32 
 

14,74 
 

8,47 

Total 26.908.359 19.402.272 46.310.631 27.302.180 20.156.532 47.458.712 393.821 754.260 1.148.081 1,46 3,89 2,48 

Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75 
Elaboração: CGET/DES/SPPE/MTE 
Obs.: as informações de Ignorado estão incorporados no Total 
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     Tabela 2 – Remuneração Média de Dezembro, em Reais, a Preços de Dez/2012 (1) BRASIL ‐ 2011 e 2012 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO 2011 2012 Var. relative 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Analfabeto 

Até 5ª Incompleto 

5ª Completo Fundamental 

 

6ª a 9ª Fundamental 

Fundamental Completo 

Médio Incompleto 

Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

Mestrado 

Doutorado 

961,77 

1.214,94 

1.354,76 

 

1.356,18 

1.428,04 

1.310,81 

1.794,91 

2.832,63 

6.097,13 

7.207,64 

9.923,05 

824,79 

900,13 

926,97 

 

925,88 

986,77 

966,38 

1.254,58 

1.910,42 

3.672,81 

4.892,74 

7.906,77 

945,68 

1.144,37 

1.239,89 

 

1.236,05 

1.288,90 

1.191,27 

1.555,08 

2.353,34 

4.673,61 

5.930,52 

9.016,75 

1.015,51 

1.293,69 

1.424,99 

 

1.418,37 

1.494,90 

1.358,32 

1.810,89 

2.842,98 

6.088,49 

7.241,15 

10.162,79 

841,09 

947,52 

964,16 

 

964,92 

1.036,67 

985,94 

1.282,71 

1.914,85 

3.674,33 

4.827,19 

7.987,37 

993,73 

1.215,17 

1.300,97 

 

1.290,25 

1.347,75 

1.228,49 

1.576,16 

2.361,30 

4.672,06 

5.886,53 

9.163,08 

5,59 

6,48 

5,18 

 

4,59 

4,68 

3,62 

0,89 

0,37 

-0,14 

0,46 

2,42 

1,98 

5,26 

4,01 

 

4,22 

5,06 

2,02 

2,24 

0,23 

0,04 

-1,34 

1,02 

5,67 

6,16 

5,64 

 

5,25 

5,29 

4,51 

3,59 

3,18 

2,88 

2,44 

3,65 

Total 2.177,43 1.802,97 2.020,02 2.250,40 1.850,26 2.080,07 3,35 2,62 2,97 

 

Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75 

Elaboração: CGET/DES/SPPE/MTE 

Obs.: as informações de Ignorado estão incorporados no Total 
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Esses fatores colaboram para que empresas que não inovam, vejam suas estruturas 

entrarem em crise e declínio, com poucas chances de sobrevivência caso não recorram à 

inovação para se adaptarem. Mas inovar não é um ato único, como Drucker explica ao apontar 

que os processos de inovação e empreendedorismo não são um ato natural ou espontâneo, 

dependendo de dedicação e foco (1985, p. 150). É um processo que envolve redescobrir como 

flexibilizar estruturas prévias ou redesenhar as estratégias para incorporar para o perfil da 

empresa essa nova e importante maneira de entender e buscar oportunidades. Pinchot (1986) e 

Drucker (2002), já chamaram a atenção para a importância das empresas se prepararem para 

estimular o perfil criativo e autônomo de funcionários empreendedores para que pesquisem e 

façam avanços dentro da empresa e não se sintam desestimulados ou sem espaço, evitando 

que deixem a empresa com seus conhecimentos para aplicar em um negócio próprio. 

É um mito, ainda muito comum (Drucker. 2002, p. 150-152), imaginar que pequenas 

empresas tenham mais flexibilidade para ter ideias e menos recursos para pesquisar e que 

empresas com mais recursos possam comprar ideias e executá-las com mais eficiência, por 

conta de orçamentos mais robustos. Grandes empresas possuem grandes departamentos de 

pesquisa e até por isso, ao contrário do que se imaginava, que grandes empresas possuem um 

volume muito grande de novos projetos e pesquisas de inovação, partido de seus funcionários 

e laboratórios. O que também é surpreendente, é que apesar de toda a estrutura financeira 

disponível, o desenvolvimento desses projetos tenha se mostrado mais complexo em grandes 

empresas, provavelmente por questões hierárquicas departamentais ou burocráticas, que não 

ocorrem nas micro e pequenas empresas. A falta de autonomia nas grandes empresas ou de 

funcionários nos mais altos cargos que comprem as ideias de inovação são fatores que 

prejudicam o desempenho de grandes empresas nas inovações.  

Outra vantagem extremamente relevante das grandes empresas sobre as menores 

quando o assunto é inovação, é o poder da informação e qualidade à quais as grandes 

empresas têm acesso (Pinchot. 1989, p. 8-10). Pequenos empreendedores não têm os recursos 

necessários, na grande maioria das vezes para investir em pesquisas de marketing de mercado, 

canais de distribuição e atendimento da equipe de vendas. Muitas vezes, os empreendedores 

se veem na posição de pesquisador, vendedor, administrador e operador de suas próprias 

empresas.  

Muitos empresários ou administradores que atuem em empresas que não estão 

inseridas no setor de tecnologia podem pensar que a era da inovação é um acontecimento 

exclusivo dos segmentos de tecnologia, softwares ou eletrônicos, mas estão enganados. Inovar 

é descobrir novos usos, novos processos, novos produtos ou serviços (Schumpeter, 1997; 
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Drucker, 2002; Pinchot, 1986). É a busca pela constante qualidade e melhoria que conduz o 

mercado. Empresas de todos os setores podem evoluir e se destacar ao direcionar parte de seu 

foco para a inovação. Até instituições bancárias se beneficiam dessa atitude. Essa visão 

limitada do que é inovação e como melhor aplicar esse recurso nas empresas pode afastar 

profissionais talentosos das empresas, não necessariamente para empresas concorrentes ou 

empreendimentos próprios, mas independentemente de onde o profissional vá atuar, a 

empresa já está prejudicada quando perde um profissional com aptidões por pesquisa e um 

olhar aguçado para oportunidades do seu quadro de funcionários.  

O referencial teórico utilizado aqui será baseado nos conceitos de inovação, 

empreendedorismo, aspectos da empresa flexível de Toffler e características do 

empreendedorismo de Schumpeter, Drucker, Mintzberg e Dornelas, intraempreendedorismo, 

de Pinchot, Antoncic e Hisrich, Piscopo. 

 
 
3.1 O EMPREENDEDORSIMO  
 
 

Para compreender melhor o impulso que move este estudo da administração na 

direção da inovação e consequentemente do empreendedorismo, é importante remontarmos ao 

estudo de Schumpeter (1997), que através da sua teoria do desenvolvimento econômico 

investigou as revoluções produtivas e os fenômenos que as acompanham. 

Observando as mudanças descontínuas da vida econômica que não foram 

influenciadas por forças externas em contraposição ao que chamou de adaptações contínuas e 

estáticas, Schumpeter levantou a importância da atuação do Empresário, e que para fim deste 

trabalho, denominaremos Empreendedor por considerar que em suas referências (1997, p. 83), 

se aproxima mais do significado deste termo, apontando suas relevantes características de 

liderança e diferenciação, por papel desempenhado, dos empresários em linhas gerais, 

deixando claro que para melhor entendimento de sua teoria econômica, é necessário ter em 

mente que o termo comumente atribuído ao empresário pode ser relacionado de fato aos 

profissionais de perfil administrador, envolvidos em rotinas de gerenciamento atribuídas ao 

seu nível hierárquico, sem apresentar novas combinações que impactem no desenvolvimento 

da empresa ou que simplesmente se confundem com o perfil de financistas ou capitalistas que 

investem em empresas, atraídos pela rentabilidade e não pelo envolvimento na produção de 

algo novo, ou, este sendo o perfil que o autor considera mais adequado.  
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Em sua teoria, defende que o empresário é aquele envolvido diretamente na 

introdução e realização de novas combinações de meios de produção, buscando investimentos 

e meios de produção que viabilizem tais projetos e que estão constante e continuamente 

envolvidos em projetos que introduzam algo novo ou diferenciado, estando sujeitos a 

desempenharem este papel, gerentes, funcionários e membros da diretoria, 

independentemente de serem de fato os proprietários do negócio. Da mesma forma com que 

delimita a atuação do empreendedor no desenvolvimento econômico, também deixa claro que 

ao primeiro momento em que o empreendedor se envolve nas rotinas administrativas e 

burocráticas e deixa de lado seu papel de liderar em direção ao novo, o mesmo retorna à 

condição de administrador (Schumpeter. 1997, p. 86) e, a não ser que venha a se envolver em 

um novo projeto de novas combinações, não pode mais ser denominado empreendedor. 

 Mundialmente, o empreendedorismo e seus desdobramentos já vem sendo estudados 

junto à população para conhecer suas atividades, aspirações e atitudes. Desde 1999 as 

Instituições Babson College e London Business School conduzem anualmente o projeto GEM 

– The Global Entrepreneurship Monitor, que tem como foco principal o indivíduo 

empreendedor, mais do que o empreendimento em si. Com o apoio de parceiros globais e 

locais, a pesquisa é hoje o maior estudo em andamento sobre as atividades empreendedoras no 

mundo, e compreende como empreendedorismo qualquer tentativa de criação de um novo 

empreendimento, como por exemplo: uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a 

expansão de um empreendimento existente. Realizada no Brasil a partir do ano 2000, o 

projeto GEM é desenvolvido com o apoio técnico e financeiros de instituições como o 

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBPQ), SEBRAE e a partir de 2011, pelo 

Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas.  

A edição disponível mais atual da pesquisa GEM corresponde ao ano de 2012 e 

contou com a participação de 69 países onde foram realizadas as duas principais etapas da 

pesquisa: o levantamento de dados junto à população com idade entre 18 e 64 anos e a 

obtenção de opiniões de especialistas sobre as condições existentes nos países para o 

desenvolvimento de novos negócios. No Brasil, foram entrevistados 10.000 indivíduos entre 

18 e 64 anos, representativos da população brasileira nessa faixa etária e residentes nas cinco 

regiões do país (2.000 entrevistados em cada uma das regiões). Adicionalmente, foram 

entrevistados 87 especialistas de diversos segmentos da sociedade brasileira.  

Na atual edição é possível identificar uma significativa taxa de empreendimentos, 

separados entre empreendimentos de oportunidade e empreendimentos de necessidade. 

Porém, neste ponto é importante destacar que a percepção de empreendimento aplicada à 
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pesquisa difere da de Schumpeter, Porter e Drucker, pois não está necessariamente baseada na 

obtenção ou realização de alguma inovação, considerando apenas o número de 

empreendimentos abertos, seja por oportunidade, seja por necessidade, no período 

pesquisado. O foco principal da pesquisa GEM é fazer um retrato baseado nas características 

socioeconômicas, demográficas, de gênero e faixa etária do que considera empreendedores, 

não investigando mais a fundo os objetivos de seus empreendimentos. Segundo a própria 

publicação, o objetivo da pesquisa é: 

 
 

 “Acompanhar o posicionamento de uma população com relação ao tema do 
empreendedorismo permite analisar o grau de disposição dos indivíduos em 
relação ao tema e o seu potencial para empreender. Quando indivíduos são 
capazes de reconhecer as oportunidades de negócios no ambiente em que 
atuam e de perceber que possuem capacidade para explorá-las, toda a 
sociedade é beneficiada, seja com o aumento da criação de ocupações, seja 
com o aumento da riqueza do país e sua distribuição.” (Pesquisa GEM 2013 
SEBRAE, P. 08) 

 
 

 Essa diferença de base teórica é muito relevante para a compreensão mais adequada 

do empreendedorismo, principalmente em face ao resultado que esses novos 

empreendimentos produzem em termos de inovação. Drucker (1985, p. 150), destaca a 

relevância do papel do empreendedorismo dentro da organização ao apontar que, ao contrário 

do que se estima, a maioria significativa de empreendimentos e inovações são resultado de 

esforço repetitivo, pesquisa e persistência, indo contra a imagem romântica da visita da 

inspiração. “O conhecimento convencional se equivoca quando assume que inovação e 

empreendedorismo são ‘naturais’, ‘criativos’ ou ‘espontâneos’. (...) empreendedorismo não é 

‘natural’; não é ‘criativo’. É resultado de trabalho. Portanto, a conclusão correta obtida através 

evidências é a oposta a comumente encontrada”. Desta maneira, fica claro que além de 

compreender o que se estabelece como inovação e empreendedorismo no Brasil, é preciso 

buscar suas raízes teóricas e voltar o olhar para dentro das empresas, para tentar compreender 

como podem integrar e fazer diferença no desempenho e nas estratégias das corporações.  

 
 
3.2 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
 
 

A busca por uma performance sempre competitiva e as regras de um mercado cada 

vez mais acirrado têm impulsionado empresas que objetivam se manter ativas e lucrativas na 

direção dos investimentos em inovação (Porter. 1990, p 06). Essas empresas têm se pautado 
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nas teorias de planejamento e marketing que defendem que a forma de se diferenciar da 

concorrência e se manter relevante no mercado, apesar de suas mudanças e volatilidade, é 

investir em estratégias empreendedoras, orgânicas, que buscam a cada passo se modificar e 

interagir com a realidade interna e externa da empresa reconhecendo que as melhores 

oportunidades e ameaças passam muito longe das planilhas burocráticas e dos planejamentos 

engessados baseados em estatísticas, sem desmerecer a utilidade e relevância de um bom 

estudo investigativo e projeção baseada em dados históricos, o planejamento estratégico 

empreendedor. Voltado para a inovação, direciona seu foco para o futuro, para os desafios 

tecnológicos e seus desdobramentos, mantendo o mínimo necessário de contato com a 

experiência passada e os dados referentes a resultados passados (Minztberg, 2010, p. 135; 

138; 177; 182 e 183). Essas mesmas teorias mantêm seus objetivos principais nos caminhos e 

práticas que levam à diferenciação e liderança majoritariamente pela via da inovação. Mas por 

que a inovação roubou a cena do planejamento minucioso e aprofundado? 

Desde a década de 50, Schumpeter, através da sua teoria do fluxo econômico 

circular, observou um mecanismo natural de variação econômica, que será considerado como 

o ponto de partida para a sequência de fatores que levam as empresas à investirem em 

inovação como meio para obter mais competitividade e lucratividade. A teoria aponta que 

pela sequência natural de fatores econômicos internos e externos comuns à realidade 

empresarial, a estrutura dos processos econômicos que estimula e dá suporte às empresas 

tende ao longo do tempo a alcançar períodos de equilíbrio e consequente estagnação, 

caracterizados pela ausência de variação ou dinâmica que proporcione desenvolvimento 

relevante ou esforço por diferenciação, ou seja, uma zona de conforto. Essa inércia, quando 

em um ciclo repetitivo, constante e inalterado, impede o crescimento e torna empresas, seus 

processos e seus produtos fadados à superação ou obsolescência em prazos bem menores do 

que se poderia prever inicialmente.  

É somente através de intervenções que criem rupturas neste fluxo circular repetitivo, 

que se torna possível dar espaço para que o desenvolvimento econômico se realize. Uma das 

possíveis e mais bem sucedidas rupturas é através da chamada destruição criativa, que rompe 

drasticamente com práticas prévias, planejamentos e até fluxos de produção, para trazer novas 

propostas, diretrizes e posicionamento, que agora é voltado para o novo, para a inovação e 

que se contrapõe aos processos anteriormente estabelecidos em larga escala, do modelo 

econômico pouco flexível e que promove esta estagnação cíclica. Esse novo olhar estratégico 

se aproxima visceralmente do modelo estratégico estabelecido na visão empresarial e do 

planejamento do empreendedorismo. 
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Uma comparação entre os diferentes pontos conceituais e processos envolvidos no 

planejamento das estratégias principais e seus desdobramentos nas práticas administrativas de 

desenvolvimento, dentro desta contraposição entre as empresas sujeitas à estagnação presas 

no ciclo do fluxo econômico Schupeteriano e empresas inovadoras, pode ser feita ao 

traçarmos um paralelo com o que Mintzberg (2010) chamou de escola do planejamento, uma 

forma prescritiva de planejar as estratégias partindo dos objetivos finais, cenários projetados 

sob base com eventos passados e relatórios econômicos em uma execução centralizadora e 

hierárquica, por meio de um processo demasiadamente longo e burocrático, e as escolas 

empreendedora e do aprendizado, que inserem o conceito de missão e visão, atitude de 

liderança, aprendizado emergente, inovação, troca de experiências ao longo de toda a cadeia 

hierárquica administrativa e empreendedorismo no círculo decisório das empresas. 

Ainda segundo a visão de fluxo econômico, Schumpeter (1997, p.76) foi um dos 

primeiros pesquisadores a verificar um padrão no perfil dos empresários responsáveis por essa 

nova onda de desenvolvimento econômico, que se aproxima muito de uma versão do que hoje 

denominamos administradores empreendedores, líderes orientados para desafios, que com 

suas equipes ou funcionários pesquisam e investem tempo e dinheiro na busca pelas 

inovações, cujas ocorrências a teoria econômica desenvolvida há mais de 60 anos delimitava 

em grupos de acordo com suas variações nas formas de (a) introdução de um novo bem, não 

familiar aos consumidores ou mudança qualitativa em produto existente; (b) introdução de um 

novo método produtivo ou processo para determinada indústria; (c) abertura de novo mercado 

para a determinada indústria ou nicho para o produto, sendo esse nicho ou mercado existente 

previamente ou tendo sua criação estimulada; (d) desenvolvimento de novas fontes de 

matérias-primas, fontes de suprimento, produtos semi-acabados e outros componentes, tendo 

origem pré-existente ou não; e (e) Mudanças ou reorganizações organizacionais na indústria 

como a criação ou rompimento de um monopólio. 

Mas somente as inovações não são suficientes para interromper uma sequência de 

estagnação de forma duradoura. Inovações podem ocorrer ao acaso ou ser fruto de mudanças 

demográficas, comportamentais, culturais ou de mercado (Drucker, 1985). Para que a 

inovação se torne também parte da estratégia e seu desenvolvimento seja incorporado à rotina 

empresarial é preciso mais, é preciso uma visão empreendedora do negócio, uma abordagem 

mais engajada, comprometida com o processo de inovar, consciente de seus custos e os 

recursos necessários para que os investimentos gerem resultados. “A inovação é uma 

ferramenta ímpar para os empreendedores (...) representa os meios pelos quais eles entendem 
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as mudanças como oportunidades para novos negócios ou novos serviços” Drucker, 1985 

Apud Piscopo, 2010, p. 132. 

Para Drucker (1985), o termo empreendedorismo é frequentemente confundido com 

o a gestão de pequenos negócios, outras vezes, com a gestão de novos negócios, sendo, no 

entanto, a melhor aplicação do termo ligada ao tipo de atividade ao qual ela se dedica, sendo 

essa atividade essencialmente ligada à inovação, ou o esforço de criar mudanças significativas 

para o desempenho econômico ou social da empresa, sem se limitar ao tamanho ou idade do 

empreendimento. 

Já para Piscopo (2010), o empreendedorismo não é limitado ao esforço por competir 

por participação de mercado, pura e simplesmente. Trata-se de uma visão gerencial que 

compreende que uma fatia cada vez maior da receita das corporações virá de novos negócios, 

processo ou produtos, e que o papel da gestão empreendedora é proporcionar condições 

favoráveis para que a essas inovações tenham espaço dentro da rotina da empresa, seja através 

de disponibilização de recursos humanos, de tempo ou de capital, estímulo ao surgimento de 

projetos autônomos individuais ou em equipes independentes que contem com a confiança e o 

suporte, quando necessário, de funcionários mais experientes e com maior poder decisório 

dentro da hierarquia da empresa, principalmente nos momentos iniciais dos projetos, onde a 

chance do insucesso exerce uma grande pressão no grupo.  

Não obstante às incertezas inerentes ao processo, autores como Dornelas (2008), 

pregam que a revolução gerada pelo empreendedorismo é certa e iminente e será, 

proporcionalmente, mais impactante para o desenvolvimento e futuro das empresas do que foi 

a revolução industrial, contextualizando que as mudanças nos conceitos administrativos, entre 

outros motivos, estão intrinsicamente relacionados aos contextos sociopolíticos, culturais, de 

desenvolvimento tecnológico, econômico e maturidade do capitalismo globalizado. Tamanha 

relevância faz com que nos últimos 30 anos, instituições de ensino da administração tenham 

voltado fortemente seus esforços e foco acadêmico para as pesquisas e o desdobramento do 

tema para ensino da administração moderna. “(...) empreendedorismo surge muito mais como 

consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não apenas como mais um 

modismo. A competição na economia também força novos empresários a adotar paradigmas 

diferentes” Dornelas (2008, p 07). 
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3.3 INTRAEMPREENDEDORISMO 
 
 

A importância do intraempreendedorismo para a administração contemporânea foi 

destacada por Antoncic e Hisrich (2003, p. 07), ao afirmarem que empreendedorismo é um 

campo de pesquisa emergente e em evolução, abrangendo os temas inovação e a expansão de 

novos empreendimentos tanto nas dimensões individuais, quanto nas organizacionais 

(intraempreendedorismo), dentro de organizações existentes. 

Embora exista ainda muita dificuldade em definir o que é o intraempreendedorismo 

(Antoncic e Hisrich, 2003; Mintzberg et all, 2001; Gautman e Verma, 1997; Pinchot, 1986). 

Muitos autores cunham nomes e referências distintas para o mesmo conceito ou para a mesma 

ideia. 

Para Dornelas (2008, p.09), o fruto da inovação, isto é, algo inédito ou uma nova 

visão sobre algo já existente que lhe permita uma nova utilidade, é produto de equipes ou 

pessoas com características especiais que são visionárias, questionam, arriscam, querem algo 

diferente, fazer acontecer. É o grupo ao qual ele atribui o ato de empreender. 

Já Pinchot (1989, memo ao executivo-chefe, p. xii), considera o intrapreneurismo, 

como um sistema revolucionário para acelerar as inovações dentro de grandes empresas, 

criando uma oportunidade de melhor uso dos talentos empreendedores dos funcionários da 

organização. 

Empreendedorismo individual, empreendedorismo corporativo, empreendedorismo 

ou simplesmente intraempreendedorismo, o conceito será aqui identificado pela seguinte 

definição, resultado da soma dos pontos em comum das definições dos autores citados nessa 

dissertação, para o fim de manter conciso o ponto de partida para pesquisa: grupo de ações e 

atitudes de funcionários ou equipes, estimuladas pelas empresas nas quais os mesmo 

estão inseridos, com o objetivo de gerar inovação através de projetos de pesquisa que 

possam disputar liderança no mercado ou segmento, criar processos de produção mais 

eficientes ou gerar vantagem competitiva de qualquer forma ou natureza para a 

empresa onde trabalham. 

A definição acima é fruto da compilação da visão da autora, após pesquisa sobre o 

tema em livros e artigos listados na bibliografia citada e na bibliografia pesquisada, e foi 

resumida com o objetivo de fornecer uma base para a análise dos resultados das categorias, 

documentos e dados levantados pela pesquisa. 

O perfil do profissional intraempreendedor (Pinchot, 1986; Dornelas, 2008) é mais 

claramente definido através da referência ao comportamento intencional, ou não, de se afastar 
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das maneiras estabelecidas de realizar atividades profissionais dentro de sua área ou não 

dentro da empresa em que atua, sempre com foco para executar alguma atividade orientada 

para ação, atuando nos limites organizacionais e propondo novas direções para produtos, 

serviços, tecnologias, normas internas, processos e estruturas organizacionais da empresa de 

forma a buscar um melhor desempenho ou impacto qualitativo em qualquer uma das áreas 

citadas. 

Por se tratar de um conceito multidimensional (Antoncic e Hisrich, 2003), apoiado 

sobre não poucas, mais oitos distintas dimensões, relacionadas e variantes entre si, o 

intraempreendedorismo é frequentemente tomado como o resultado ou o processo de 

Inovação, em seu sentido lato. De fato, essa interpretação apressada, sem o cuidado de 

aprofundar a análise de todos os fatores atuantes no cenário gerencial de uma corporação 

empreendedora dificulta a compreensão da teoria, apesar de não limitá-lo à somente esse 

conceito. A constante variação, a proximidade prática das oito dimensões do 

intraempreendedorismo aos conceitos de estratégia de diferenciação, competências 

organizacionais, gestão do conhecimento, aprendizado organizacional e inovação 

organizacional dificultam o a consolidação do conceito e o aprofundamento do estudos dos 

seus resultados, haja vista que de acordo com a visão de cada autor e por falta de consenso 

acadêmico quanto aos limites entre as teorias citadas e o intraempreendedorismo, os 

resultados obtidos nas organizações podem ser atribuídos equivocadamente a outras teorias. 

 
 
3.3.1 AS DIFERENÇAS DETERMINANTES  
 
 

Ainda segundo estudo feito por Antoncic e Hisrich (2003) para aumentar o 

esclarecimento sobre o que deve ou não ser reconhecido como intraempreendedorismo, o 

melhor modo de fazê-lo, devido à sua grande proximidade e permeabilidade com teorias 

organizacionais como a estratégia de diversificação, a gestão por competências, estratégia de 

aprendizado organizacional e estratégia de inovação organizacional e suas variáveis 

derivadas, é mostrar suas similaridades, mas destacar principalmente suas mais marcantes 

diferenças, para facilitar a identificação do padrão intraempreendedor, conforme pode ser 

resumido na tabela abaixo. 
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Tabela 3  – Diferenciação do intraempreendedorismo e conceitos administrativos similares 

 
 

Conceito Foco central  Principais semelhanças Principais diferenças  

 

Estratégia de diversificação 

Relação produto/mercado 
com os negócios das 
organizações 

 Mudanças no foco da diversificação, 
especialmente em relação a entrada em 
novos mercados/produtos diferentes 
do atual da organização 

 A relação produto/mercado e a 
sinergia através dos negócios da 
organização não é o foco 
principal do 
intraempreendedorismo; 
intraempreendedorismo também 
inclui atividades e orientações 
emergentes não relacionadas a 
produto ou Mercado 

 

 

Gestão por competências 

Combinação coerente de 
recursos e atividades 
através de uma cadeia de 
valor dentro dos negócios 
da organização 

 Intraempreendedorismo como uma 
manisfestação da capacidade de 
inovar da organização 

 

 A busca por coerência e 
sinergia entre negócios da 
organização não são uma 
preocupação fundamental do 
intraempreendedorismo 

 

 

Aprendizado organizacional 

Aquisição ou retenção de 
conhecimentos e melhora 
nas rotinas organizacionais 

 Intraempreendedorismo pode criar 
rupturas que fazem parte do processo 
organizacional 

 Construir uma base de 
aprendizado, memória 
organizacional e estabelecer 
rotinas não são uma 
preocupação fundamental do 
intraempreendedorismo 

 

 

Inovação organizacional 

Novas combinações ou 
arranjos da perspectiva 
organizacional (produtos, 
tecnolológicas, inovações 
administrativas) 

 Desenvolvimento de uma inovação 
em termos de novas combinações 
na produção ou em atividades de 
suporte 

 Ao contrário da inovação 
organizacional, o foco principal 
do intraempreendedorismo 
também abrange a criação de 
novos empreendimentos  

 

Fonte: Antoncic e Hisrich, 2003. 

 
 
3.3.2 AS OITO DIMENSÕES DO INTRAEMPREENDEDORISMO 
 
 

O conceito das oito dimensões, é consequência da análise de Antoncic e Hisrich, e 

que também podem ser diretamente relacionadas com a definição de inovação e 

empreendedorismo de Schumpeter, onde levantaram diversos autores e teorias para buscar 

uma forma de definir e identificar com mais precisão o intraempreendedorismo e seus 

consequentes resultados em empresas empreendedoras. Alguns estão relacionados às 

características pessoais dos intraempreendedores e outras se relacionam com o resultado 

palpável dos esforços do profissional dentro do negócio. 

As oito põem ser identificadas na forma de novos empreendimentos (new ventures), 

novos negócios (new business), inovações em processos (process innovativeness), inovações 
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em produto ou serviço (product/ service innovativeness), auto renovação (self-renewal), 

competitividade agressiva (competitive aggressiveness), proatividade (proactivness), assumir 

riscos (risk taking) 

A dimensão dos novos empreendimentos, é a consequência do desenvolvimento de 

projetos bem sucedidos com foco em oportunidades, que necessitem de uma equipe ou 

recursos específicos, que justifiquem a criação de uma nova unidade autônoma ou 

semiautônoma da empresa para sua implantação. Projetos que são desenvolvidos em 

incubadoras, por exemplo, e que se aprovados pela empresa necessitam de uma nova frente de 

produção para comercialização, gerando um novo empreendimento (internos ou externos à 

estrutura física da empresa) e uma alteração na estrutural organizacional da empresa. 

A dimensão dos novos negócios pode ser observada quando há uma movimentação 

interna, não designada, cujo resultado seja a redefinição de produtos pré-existentes para novos 

usos ou se manter na liderança de mercado, como atualizações no produto ou da descoberta de 

novos mercados e ou usos para estes mesmos produtos, sem alterações ou com pequenas 

adaptações em suas características originais, que façam com que a empresa atue em um 

mercado não atendido anteriormente. Novos negócios não representam alterações drásticas à 

estrutura organizacional da empresa, pois são uma consequência dos processos atuais, uma 

alteração emergente da estrutura existente. 

Em contraste com inovações que alteram a estrutura organizacional, aumentando ou 

redesenhando seu formato, a dimensão das inovações em processos se volta para novas 

propostas e transformações nos processos produtivos internos da organização de forma a 

implantar novas tecnologias ou técnicas que proporcionem um diferencial significativo 

através de novos métodos, sempre partindo do ponto de vista da oportunidade observada e 

levada à ação por um elemento empreendedor dentro da empresa. A proposta invariavelmente 

propõe a troca de um processo ou método prévio, por um novo, defendido pelo empreendedor. 

Da mesma forma como a substituição completa de um processo é esperada, com a 

demonstração da eficiência da alteração, novos produtos e serviços são propostos a todo 

momento em grandes empresas que abrem seu espaço para profissionais empreendedores, 

dando-lhes estímulo e autonomia para pesquisar. A dimensão da inovação em novos produtos 

ou serviços é talvez a mais evidente das transformações, pois um produto ou serviço inovador 

deriva da implantação do projeto desenvolvido. Para os empreendedores corporativos, ou 

intraempreendedores, é significativamente mais fácil conseguir a aprovação da corporação 

para seguir com um projeto sugerido de inovação em serviços do que em inovação em 

produtos, devido aos processos por trás desses desenvolvimentos. Inovações em serviços, 
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muitas das vezes requerem somente pesquisas de mercado ou levantamento de informações 

junto a consumidores potenciais, que podem ser feitas com dados já existentes de grandes 

corporações ou com poucos recursos alocados. Já os custos de desenvolvimento das pesquisas 

de produto, que envolvem o desenvolvimento de protótipos e ou matéria prima específica, por 

exemplo, podem elevar exponencialmente as cifras de um projeto de inovação em produtos e 

inviabilizar a primeira vista um projeto com grande potencial de mercado. O tempo de 

desenvolvimento de ambos os projetos também é, geralmente, desproporcional. Inovações em 

serviço costumam ser extremamente rápidas de ser implantadas, uma vez autorizadas pela 

gerência ou diretoria da empresa, ao passo que projetos que envolvem inovações em produtos 

requerem protótipos, know-how tecnológico, testes e estudos práticos que podem levar meses 

ou anos para a concretização. 

A auto renovação é uma dimensão do intraempreendedorismo que se aproxima da 

visão empresa flexível, de Toffler (1985), quando mostra corporações que abrem espaço para 

inovações diretamente ligadas à reformulação das estratégias da empresa e reorganização de 

estruturas organizacionais com o objetivo de manter ou criar diferencial competitivo, manter-

se competitivo no mercado ou mesmo manter a liderança em seu segmento. 

A dimensão da competitividade agressiva também se relaciona diretamente com a 

dimensão da auto renovação, pois parte de uma aprovação prévia da alta gerência da empresa 

em manter uma atitude de competição agressiva em relação aos seus concorrentes diretos, 

buscando manter-se sempre à frente dos demais, investindo pesado em inovações em 

marketing, produtos, processos, distribuição, vendas, etc., criando e sustentando a maior 

margem de vantagem possível.  

 
 

 “... Vivemos em uma era na qual a capacidade de inovar efetivamente se 
tornou o principal determinante do sucesso nos negócios. Quando a 
concorrência está inovando bem – Criando produtos, serviços ou processos 
novos ou melhores – deve-se inovar ou morrer.” (Pinchot, 1986, p.9) 

 
 

A dimensão da proatividade merece destaque por desempenhar o importante papel 

quando se trata do profissional intraempreendedor, que faz a ligação entre a oportunidade 

identificada, a ação que vai resultar na inovação pretendida e na integração dessa 

oportunidade com os negócios da empresa. Essa característica também pode ser extrapolada 

para a esfera corporativa e observada no perfil da empresa em si, que, abrindo espaço para 

inovações e oportunidades, assume um papel estratégico de pioneira em novos mercados, 

detentora de novos produtos ou tecnologias. Em ambos os casos, a proatividade assume um 
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papel de orientação para o futuro, antecipando oportunidades e atuando de forma a tirar o 

melhor proveito possível dessa vantagem conquistada. 

Tal como a proatividade, a última das dimensões analisadas por Antoncic e Hisrich 

está ligada tanto ao perfil do profissional quanto ao da empresa em que ele trabalha. Assumir 

riscos é parte da rotina dos empreendedores, mas quando se trata de grandes empresas, os 

riscos aceitos no processo, normalmente, são tão controlados e minimizados, que assumi-los 

de forma consciente e considerá-los parte indispensável no processo de inovação pode 

constituir real vantagem competitiva. Projetos de inovação verdadeiramente desafiadores e 

com foco no longo prazo requerem um alto nível de conhecimento, comprometimento e 

riscos, para os quais, profissionais empreendedores e empresas com foco em inovação estão 

preparados. Lidar com essa equação, considerando riscos, falhas e insucessos, como parte do 

processo por novas descobertas é elementar para o empreendedorismo e o 

intraempreendedorismo.  
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4. METODOLOGIA 
 
 
4.1 CONCEITO DE METODOLOGIA 
 
 

Segundo Silva e Menezes (2005) é através da escolha da metodologia adequada, que 

o pesquisador irá definir parâmetros relevantes de onde e como realizar sua pesquisa, 

definindo ainda o tipo de pesquisa, a população (universo da pesquisa), a amostragem, os 

instrumentos de coleta de dados e os procedimentos a serem adotados no tratamento e análise 

dos dados. 

A escolha da metodologia foi um importante marco no processo de desenvolvimento 

desta pesquisa, pois a reunião de procedimentos intelectuais e técnicos a serem utilizados para 

atingir os objetivos propostos é representativa da investigação científica em si. (Gil, 1999, p 

26). 

A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados na realização 

desta pesquisa. 

 
 
4.2 CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA METODOLÓGICA DA PESQUISA 
 
 

A pesquisa é o conjunto de ações e procedimentos sistemáticos e racionais que tem 

por objetivo encontrar a solução para um problema determinado (Silva e Menezes, 2005, p. 

20), desta forma, a estrutura que será aplicada neste estudo seguiu como referência os 

parâmetros de Silva e Menezes (2005) em relação: à natureza, à forma de abordagem e ao 

objeto proposto, conforme podem ser verificados a seguir. Em relação aos procedimentos 

metodológicos, foi utilizado o modelo de Estudo de Caso sugerido por Yin (2004), também 

descrito a seguir. 
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4.2.1 EM RELAÇÃO À NATUREZA 
 
 

É uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar conhecimento para 

aplicações práticas, direcionadas para a solução de problemas específicos, envolve verdades e 

interesses locais. Silva e Menezes (2005, p.20). 

Desta forma, o presente estudo busca reunir informações para gerar conhecimento 

sobre a aplicação do intraempreendedorismo como estratégia para o estímulo de projetos de 

inovação dentro da L’Oréal do Brasil. 

 
 
4.2.2 EM RELAÇÃO À FORMA DE ABORDAGEM 
 
 

Apesar das limitações de generalização em relação ao método de pesquisa aplicado 

que dificultam a determinação quanto à forma de abordagem entre qualitativa ou quantitativa, 

e que serão apresentadas ao final deste segmento dentro das limitações do método, este estudo 

tem como objetivo contribuir para a formulação de conhecimento acerca do problema 

proposto, não se restringindo a uma categoria ou a outra. 

De acordo com Yin (2003, p. 29), a crítica frequente sobre a necessidade de se 

trabalhar uma maior base de pesquisa para obter uma generalização científica, está 

equivocada por partir do ponto de vista da generalização populacional ou universal. O estudo 

de caso se propõe, tal como um experimento científico, a generalizar sua proposição teórica. 

 
 

 “Nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento, não representa uma 
"amostragem", e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias 
(generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização 
estatística).” Yin (2003, p. 29). 

 
 
4.2.3 EM RELAÇÃO AO OBJETO PROPOSTO 
 
 

Este trabalho se propõe como uma pesquisa exploratória, uma vez que segundo 

Vergara (2010) este tipo de pesquisa é realizado quando há pouco conhecimento científico 

acumulado ou sistematizado sobre o objeto estudado, e ainda, por tratar-se de uma pesquisa 

que busca explorar conceitos e fatos de pouca bibliografia. Gil (2005), define que as pesquisas 

exploratórias têm por objetivo explicitar e proporcionar maior entendimento de um 
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determinado problema, pois através delas, o pesquisador procura maior conhecimento sobre o 

tema estudado. 

O estudo foi conduzido através de pesquisa bibliográfica, documental, coleta de 

dados secundários, publicados em balancetes da empresa para acionistas e pesquisa nos 

registros de patente da L’Oréal do Brasil, permitindo um cruzamento de informações para a 

construção do estudo. A justificativa da escolha destes meios e sua aplicabilidade aos 

procedimentos e resultados se mostraram indicados, pela realidade encontrada quando a 

pesquisa foi levada a campo. Inicialmente, foi intenção desta pesquisa aplicar um questionário 

de verificação dos conceitos teóricos levantados, seguido de entrevistas, o que se mostrou 

inadequado, uma vez que a política da empresa, segundo funcionários com os quais foi feito 

contato, é a de não discutir questões ligadas à empresa. Essa postura institucional, mostrou 

que o método pretendido seria incompatível.  

O método foi então revisto, e considerando todos os dados levantados até então, foi 

possível a opção pelo método de análise de conteúdo. 

 
 
4.2.4 EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 
 

A escolha do método aqui adotado, o estudo de caso seguido os parâmetros de Yin 

(2004, p. 22), se justifica pela indicação do próprio autor, da aplicabilidade do método quando 

o interesse da pesquisa envolve o fator humano, a interação de pessoas e organizações. 

Adicionalmente, considera-o apropriado para trabalhos cuja questão pesquisada envolve o 

“como” e o “porque” de eventos sobre os quais o pesquisador não possui controle. O método 

possibilita uma abordagem exploratória com um pequeno grupo de respondentes, sem 

necessitar de uma amostragem representativa segundo o caráter quantitativo, pois o objetivo 

da adoção da estratégia de estudo de caso é explorar a situação na qual o 

intraempreendedorismo é utilizado, considerando não se tratar de um conjunto simples e 

claro. O método permite descrever a aplicação do intraempreendedorismo paralelamente à sua 

execução, dentro do contexto real de resultados e variáveis, sem ter a pretensão de generalizar 

as descobertas para uma situação outra que não o fenômeno observado.  

 
 

 “A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos 
de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de 
decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram irnplementadas e 
com quais resultados”. Schramm, 1971, Apud Yin (2003, p. 29). 
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4.2.4.1 A PESQUISA EMPÍRICA 
 
 

 Esta pesquisa foi conduzida através de uma análise do conteúdo documental, 

baseada nas informações disponibilizadas publicamente pela L’Oréal do Brasil através de seus 

canais de comunicação oficiais e matérias, textos e entrevistas à veículos de comunicação de 

massa, buscando obter a maior quantidade possível de informações sobre os funcionários, 

conhecimento dos mesmos sobre os projetos de intraempreendedorismo, ou termos 

comumente encontrados como substitutos, conforme mencionado anteriormente. 

Trata-se de um método de estudo de ‘caso único’ que pesquisa uma situação 

contemporânea de grande relevância (Yin, 2003) para o estudo da administração brasileira, 

onde há mais variáveis de interesse do que pontos de dados concretos. O método, por suas 

características exploratórias e participativas, permite uma visualização do fenômeno com um 

olhar amparado no referencial teórico construído previamente e, ainda, durante o processo de 

análise da realidade estudada.  

 
 
4.3 O PROCESSO DO ESTUDO DE CASO ÚNICO 
 
 

Após a identificação do problema, dos objetivos a serem atendidos, da construção do 

referencial teórico, levantamento dos dados e da metodologia, o processo de solicitação de 

agendamento para realização da pesquisa dentro da L’Oréal foi iniciado com o departamento 

de recursos humanos da empresa. 

Como não foi possível proceder com as entrevistas pretendidas, o projeto foi 

reestruturado para que os resultados pudessem ser buscados através da análise de conteúdo 

dos dados, em relação à empresa e seus procedimentos. 

 
 
4.3.1 A SELEÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
 
 

A seleção do caso a ser estudado, especificamente de uma empresa multinacional do 

setor de cosméticos com filial no rio de janeiro, cujos investimentos em pesquisa e inovação 

são altos e crescentes, foi baseada no critério de conveniência, pois o seu principal laboratório 

no país está localizado na cidade, sua proximidade e interesse com o estudo acadêmico da 

administração no Brasil, verificada através de parceiras com a universidade federal do rio de 

janeiro através de projetos de inovação e estudos de marketing também foram relevantes no 
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momento da escolha. Também foi considerada a posição de liderança mundial da L’Oréal em 

investimentos em inovação. 

Os dados levantados com o estudo poderão ser confirmados e auditados através do 

tempo, pois as informações primárias serão levantadas através de relatórios e balancetes 

econômicos sobre a empresa, seus setores e o mercado, publicados regularmente, com acesso 

público, na internet. A validade externa e transferibilidade dos conceitos e resultados da 

pesquisa poderão ser avaliados após a conclusão do estudo (Miles & Huberman, 1994, pp. 

278-280). 

 
 
4.3.2 O PERÍODO DA PESQUISA 
 
 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de janeiro e maio de 2014, por 

meio de coleta de dados, complementada por matérias e reportagens, além de dados oficiais 

sobre patentes e inovação. 

 
 
4.3.3 COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta de dados para um estudo de caso é um momento especialmente crítico, 

quando em comparação a outros métodos de pesquisa. Gil (2009, p. 140) atribui essa 

diferença em complexidade ao fato de que em outras modalidades de pesquisa, geralmente o 

pesquisador opta por somente uma técnica básica de obtenção de dados, podendo haver outras 

técnicas, adotadas com fim de complementação, enquanto no estudo de caso, é fundamental 

para sua confiabilidade e para a qualidade dos dados obtidos, (Yin, 2003), que mais de um 

procedimento de coleta de dados seja adotado. 

Os dados serão coletados através de fontes distintas e públicas com respaldo técnico 

e de reputação confiável, que foram segmentadas e analisadas de acordo com um quadro de 

categorias de análise, baseado nos conceitos teóricos e práticos, objetos deste estudo. O 

objetivo é obter um quadro composto com relatos da experiência dos funcionários que 

praticam e estão sob a influência da estratégia do intraempreendedorismo e como esse 

mecanismo de estímulo ao desenvolvimento e à inovação são percebidos pelos mesmos, 

através da análise dos seus dados e discursos. 

Para a elaboração das categorias, foram utilizadas inicialmente referências 

bibliográficas amplas para criar um recorte teórico acerca do tema, cruzando os dados do 
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cenário nacional do empreendedorismo com as informações obtidas através de relatório 

públicos e canais de comunicação oficiais da empresa. Os dados iniciais serão verificados e 

complementados com informações obtidas através do discurso público da empresa e seus 

funcionários dos setores de pesquisa e desenvolvimento, marketing, recursos humanos e 

outros. Dados históricos de patentes serão levantados para contrapor os dados atuais com os 

prévios à mudança no posicionamento estratégico da empresa. 

 
 
4.3.3.1 CATEGORIAS PARA ANÁLISE 
 
 

Para uma informação mais profunda sobre a formulação de estratégias decorrente do 

processo do intraempreendedorismo e como a experiência de projetos anteriores é aproveitada 

no gerenciamento de novos projetos, depoimentos e entrevistas de funcionários em níveis 

gerenciais distintos foram pesquisados e utilizados para poder proporcionar uma base de 

contraponto à visão tradicional de desenvolvimento de estratégia seguindo o fluxo hierárquico 

de outras empresas. 

Através desse procedimento foi possível obter dados objetivos e subjetivos. Os 

depoimentos forneceram indícios fortes de confirmação para os dados objetivos obtidos 

previamente através de fontes secundárias, tais como balancetes, documentos da empresa, 

informações publicadas pela empresa através de seus canais de comunicação abertos e outras 

formas de registro. Em contrapartida, as entrevistas e depoimentos levantados se relacionam 

diretamente aos valores, às atitudes e às opiniões dos colaboradores, o que vem contribuir 

para o diagnóstico tendo em vista as distintas e específicas realidades encontradas em cada 

departamento de acordo com a expectativa de desempenho de cada setor. 

Para guiar a análise de conteúdo, foram estabelecidas categorias prévias à 

estruturação dos depoimentos e processamento dos dados feito através do programa Atlas TI, 

bem como foram adicionadas categorias pertinentes que se mostraram relevantes uma vez 

processado e comparado um volume maior de dados.  

As categorias foram orientadas pelos conceitos apresentados previamente na 

introdução desta pesquisa, assim como no arcabouço teórico construído através das leituras e 

aprofundamento no conteúdo apresentado no referencial teórico. Conforme apresentado no 

quadro a seguir:  
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Quadro 2 – Categorias para análise 

 

CATEGORIA REFERENCIAL TEÓRICO 

APRENDIZADO Pinchot (1896); Mintzberg et all (2010); Antoncic e Hisrich (2003); Dornelas 
(2003) 

AUTO RENOVAÇÃO Antoncic e Hisrich (2003); Gautam e Verma (1997); Porter (1990) 

AUTONOMIA Antoncic e Hisrich (2003); Pinchot (1989) 

CRIATIVIDADE Pinchot (1989); Dornelas (2003)  

EMPREENDEDORISMO Drucker (1985;1986;2002); Antoncic e Hisrich (2003); Schumpeter (1997); 
Mintzberg et all (2010). 

GESTÃO DE RISCO Pinchot (1989); Dornelas (2003); Mintzberg et all (2010); Gatuman e Verma 
(1997) 

HIERARQUIA 

HORIZONTALIZADA 

Pinchot (1989); Mintzberg et all (2010); Toffler (1997) 

INOVAÇÃO Schumpeter (1997); Drucker (1985;2002) 

INSPIRAÇÃO Pinchot (1989); Dornelas (2003) 

INTRAEMPREENDEDORISMO Antoncic e Hisrich (2003); Pinchot (1989); Dornelas (2003); 

MERCADO Porter (1990); Pinchot (1989); Drucker (1985; 2002) 

MOTIVAÇÃO / CRESCIMENTO  Antoncic e Hisrich (2003) 

DESAFIOS/OPORTUNIDADES Schumpeter (1997); Drucker (1985; 2002); Mintzberg at all (2010); Antoncic e 
Hisrich (2003). 

PAIXÃO Pinchot (1989); Dornelas (2003); 

PROATIVIDADE Antoncic & Hisrich (2003) 

RECOMPENSA Dornelas (2003); Pinchot (1989); Gautam e Verma (1997)  

RESPONSABILIDADE Schumpeter (1997); Pinchot (1989) 

VISÃO/ LIDERANÇA Mintzberg et all (2010); Schumpeter (1997); Pinchot (1989) 

 
 
4.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Terminada a coleta, se procederá à seleção, codificação e tabulação dos dados, 

seguindo os passos de classificação, análise e interpretação conforme os critérios de Lakatos e 

Marconi (2010, p. 150-152). 

Em conformidade com as particularidades do método, que não o restringem a uma 

categoria de abordagem quantitativa ou qualitativa, ao mesmo tempo em que determinam 

como imperativa a coleta de dados por meio de múltiplos procedimentos, conforme 

apresentado anteriormente, os dados receberão tratamento qualitativo. 

Os dados receberam um tratamento analítico e foram processados através da análise 

de conteúdo. De acordo com Vergara (2010, p. 07), a técnica para o tratamento de dados tem 

como objetivo de identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema e é aplicada 
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sobretudo ao tratamento transcrições de entrevistas, materiais jornalísticos, documentos 

institucionais, entre outros, dentro dos métodos de pesquisa em administração.  

Os resultados desta análise e interpretações, ligando os fatos à teoria, obtidos após o 

tratamento de todos os dados pesquisados, serão apresentados ao final desta pesquisa, forma 

de relatório. Vale ressaltar que esta, assim como toda pesquisa, é apenas um recorte e, 

portanto, possuirá limitações previstas e sobre as quais discorreremos a seguir.  

 
 
4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 
 

Este estudo teve como objetivo contribuir para a formulação de conhecimento acerca 

do problema proposto, gerando conteúdo que possa ser pesquisado em próximos estudos 

sobre o tema, proporcionando a construção de uma base teórica maior, ainda que não se 

propondo a gerar generalizações. 

Espera-se ter deixado claro que, por se tratar de um estudo de caso exploratório, as 

condições sob a qual foi realizado e as variáveis presentes no momento do estudo estão 

sujeitas à mudança, que poderão influenciar resultados futuros para uma mesma pesquisa e, 

portanto, fazem deste um trabalho que busca contribuir para a compreensão de um fenômeno 

organizacional a medida em que este ocorre, e sob forma nenhuma se propõe definitivo. 

Por último, cabe ressaltar quanto à limitação das técnicas de pesquisa aqui utilizadas, 

da coleta de dados e sua interpretação, as análises e interpretações pessoais da pesquisadora 

relacionando os dados ao referencial teórico, sofrem direta influência de sua própria 

percepção da realidade.
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5. A EMPRESA PESQUISADA 
 
 

As informações aqui apresentadas, assim como dados do perfil empreendedor da 

empresa, seus investimentos, relação com colaboradores e mercado, foram colhidas das 

publicações oficiais no primeiro relatório de desenvolvimento sustentável emitido pela 

unidade Brasileira em 2011, no relatório de demonstrativo de resultados financeiros globais 

de 2011 da matriz e informações obtidas na página oficial da empresa na Internet. 

Fundada em 1909 pelo químico francês Eugène Schueller, a L'Oréal é hoje o maior 

grupo cosmético do mundo. Presente em 130 países, o Grupo possui 42 fábricas espalhadas 

pelo mundo e conta com 72.600 colaboradores. Com 27 marcas internacionais, o portfólio do 

grupo é composto de uma família diversificada de produtos, distribuída em cinco Divisões de 

Negócio: Produtos de Grande Público, Produtos Profissionais, Cosmética Ativa, Luxo e The 

Body Shop. 

Presente no Brasil há 53 anos, a L'Oréal Brasil possui sede no Rio de Janeiro desde 

1959 e sua estrutura possui hoje duas fábricas no País, sendo uma no Rio de Janeiro e outra 

em São Paulo, um Centro de Pesquisa e Inovação para a América Latina, instalado na cidade 

do Rio de Janeiro. O município possui ainda uma central de distribuição de produtos, uma 

academia de formação profissional para cabeleireiros, uma filial e uma franquia do Instituto 

L’Oréal Profissionel para preparação de profissionais de beleza. As demais unidades físicas 

da empresa são uma academia de formação profissional e uma filial do Instituto L’Oréal 

Profissionel para preparação de profissionais, que ficam em São Paulo. Há ainda um novo 

centro de pesquisa e inovação sendo construído no Rio de Janeiro, com previsão para 

inauguração em 2015, ao lado do Centro Tecnológico do Fundão, onde a empresa mantém 

parcerias de pesquisa com programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.
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O mercado brasileiro ocupa papel estratégico para que o Grupo L'Oréal possa 

alcançar a sua ambição de dobrar o tamanho do negócio até 2020. A filial nacional é a 

unidade que alcança cada vez mais representatividade dentro do Grupo e, atualmente, é a 7ª 

maior subsidiária da L'Oréal no mundo. A L’Oréal Brasil tem o objetivo de estar entre os top 

5 países nos próximos anos, com um portfólio de marcas completo e presente em diversos 

circuitos de distribuição, concentrando suas atividades em quatro Divisões de Negócio: 

Produtos de Grande Público, Produtos Profissionais, Cosmética Ativa e Luxo. 

O motivo pelo qual a L’Oréal do Brasil foi escolhida como objeto de estudo da 

aplicação do Intraempreendedorismo em corporações no Brasil, se dá por sua trajetória de 

desenvolvimento extremamente ligada à pesquisa e aquisições, e uma agressiva estratégia de 

liderança, que pelo menos em seus relatórios públicos oficiais, se baseia no foco na inovação. 

 Segundo estimativas da própria empresa, disponíveis nos seus relatórios de 

sustentabilidade e de desempenho, o valor bruto estimado do mercado mundial de cosméticos 

é aproximado de 150 bilhões de Euros. Ao longo dos últimos 15 anos, o crescimento médio 

anual do setor ficou em torno de 4%, em um padrão sólido e regular, particularmente estável e 

resiliente – no ápice da crise mundial que abalou os mercados nos anos de 2008 e 2009, o 

crescimento anual se manteve acima dos 3% em 2008. No ano de 2009 o crescimento foi 

limitado, porém ainda se manteve acima de 1% a.a e no ano de 2010 a taxa de crescimento 

anual retomou seu padrão, alcançando impressionantes 4,2% a.a., seguidos pelos 4,4% a.a. em 

2011.  

O mercado brasileiro de cosméticos tem se mostrado muito eficiente e apresenta 

taxas de crescimento atrativas em razão da elevação da renda dos consumidores-alvo. 

Somente no primeiro semestre de 2010, a empresa apresentou um crescimento de 24%, frente 

aos 15% referentes a todo o ano de 2009, segundo entrevista concedida ao portal InfoWeek, 

pelo CIO da empresa no Brasil, Sérgio Hart. 

 
 
5.1 INVESTIMENTOS L’ORÉAL EM PESQUISA E INOVAÇÃO 
 
 

A L’Oréal, em seus reports oficiais para seus stakeholders, define como prioridade a 

prática de pesquisa e inovação, atribuindo à elas o maior peso na estratégia do seu modelo de 

desenvolvimento. Ao todo, a companhia possui 19 centros de pesquisas e 16 centros de 

avaliação e testes mundialmente, responsáveis, nos últimos 40 anos pelo desenvolvimento de 

mais de 130 diferentes moléculas e formulações. 
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O Brasil é considerado pela empresa como uma fonte inesgotável de inspiração, por 

sua diversidade étnica e cultural que permite estudos e testes – todos os tipos de pele e de 

cabelos catalogados mundialmente pela L’Oréal são encontrados no país – além da abundante 

biodiversidade nacional, que é parte fundamental nas pesquisas por novas substâncias e 

compostos químicos. Ainda segundo o relatório brasileiro da L’Oréal, as mulheres brasileiras 

são extremamente exigentes quando o assunto é beleza, e o padrão de qualidade esperado 

pelas consumidoras é equiparado com os padrões internacionais mais elevados. Essas 

características essenciais e todas as demais particularidades mencionadas, adicionadas ao alto 

crescimento do mercado de cosméticos, figurando entre as três maiores taxas de consumo de 

produtos de beleza per capita do mundo nos últimos anos, posicionam o país como um dos 

mais estratégicos para a empresa quando o tema é inovação. 

Entre 2005 e 2011, a L’Oréal dobrou a sua estrutura no Brasil, investindo pesado em 

desenvolvimento sustentável, pesquisa e responsabilidade social. Com o objetivo de atender 

às necessidades de um público consumidor essencialmente diverso, o laboratório brasileiro 

conquistou o status de polo criador de fórmulas capazes de encantar homens e mulheres de 

outras partes do mundo, dando origem a um movimento que a L’Oréal tem chamado de 

inovação reversa, onde pesquisa as necessidades do consumidor, identificando as melhores 

fórmulas para atender cada tipo distinto de pele ou cabelo, todos encontrados no país. 

Exemplo disso são produtos criados especialmente para o mercado nacional que hoje são 

exportados e fazem sucesso em outros países, como é o caso da linha de tratamento capilar 

Elseve Reparação Total 5, de L’Oréal Paris, lançada na América Latina e em expansão para 

países de todo o mundo, e da linha de relaxamento capilar x-Tenso, de L’Oréal Professionnel, 

já lançada internacionalmente na Europa e na Ásia. 

Alguns dos desenvolvimentos brasileiros que já são sucesso no mercado local 

incluem: L’Oréal paris Elseve Reparação Total 5, Reparação Total Especial Química, Elseve 

hydramax colágeno, Leites para pentear (nova categoria de produtos sem enxágue), Garnier 

Fructis Liso Absoluto, Liso Absoluto Escova, Fructis Óleo Reparação 3 Óleos, Fructis Stop 

Queda, Fructis Reidratação 72 horas e L’Oréal professionnel X-Tenso care. 

 
 

 “Desde 2008, a L’Oréal Brasil sedia, no Rio de Janeiro, um Centro de 
Pesquisa e Inovação para a América Latina. Todo o trabalho de 
desenvolvimento de novas fórmulas passa antes por inúmeras avaliações dos 
consumidores quanto a gestuais de beleza e hábitos de consumo. Nós 
visitamos suas casas, pedimos que testem nossos produtos, tudo para garantir 
que o consumidor esteja no coração do processo de inovação. Nosso objetivo 
é desenvolver produtos de alta performance, adaptados às mais altas 



 

51 

expectativas e exigências locais, condição fundamental para ganhar a 
confiança de um mercado tão competitivo como o da América Latina.” 
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2011 L’Oréal Brasil. (P. 20) 
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O Centro de Pesquisa e Inovação foi desenvolvido para ser um elo da estrutura do 

complexo regional no Brasil à uma estrutura continental, que atende toda a América Latina, e 

é o sexto do tipo no mundo. O centro brasileiro atua com foco no desenvolvimento de 

produtos para cabelo, pele, corpo, unhas, desodorantes e perfumes, e possui uma estrutura 

científica completa, que contempla também Pesquisa Avançada e Pesquisa Aplicada. Esta 

integração entre as unidades regionais e os demais Centros de Pesquisa em todo mundo é 

intencional. Todos os seis centros de Pesquisa da L’Oréal em todo o mundo e unidades 

menores foram projetados para interagir entre si, apostando no enriquecimento mútuo de 

conhecimento, experiência e matérias-primas como diferencial estratégico, a fim de expandir 

as pesquisas direcionadas a todos os diferentes tipos de beleza no mundo com eficiência. Nos 

complexos regionais, como é o caso do Brasil, além dessa integração com os demais 

complexos existentes no Grupo, ainda existe um hub interno que interliga o trabalho de 

diferentes áreas da empresa. 

As rotinas do Centro de Pesquisa & Inovação são interligadas ao Centro de 

Avaliação para Pele e Cabelos – responsável por testar os produtos e traduzir a percepção do 

consumidor sobre eles. As Divisões de negócios também contam com equipes específicas de 

desenvolvimento e marketing para pesquisar o mercado, encontrar as oportunidades e sugerir 

o desenvolvimento de fórmulas voltadas para as necessidades locais, coordenando pesquisas 

junto ao consumidor nas fases de desenvolvimento, lançamento e pós-lançamento de 

produtos. Por sua vez, a área de Inteligência de Mercado orienta as equipes de Marketing na 

leitura de dados mercadológicos. Esse estreito trabalho conjunto permite o desenvolvimento 

de produtos e também de conceitos, slogans e campanhas publicitárias, por meio de grupos 

focais que trazem a colaboração como ponto principal para a máxima adaptação às 

expectativas e desejos do consumidor. 

Esse trabalho integrado de pesquisa e inovação também conta com a ajuda da 

expertise de parceiros e clientes, como é o caso de dermatologistas e cabeleireiros, que testam 

fórmulas e produtos e contribuem com suas análises críticas. Suas recomendações são vitais 

para gerar a confiança dos consumidores quanto à qualidade dos produtos. 

Todos estes esforços e investimentos em tecnologia, estrutura e pesquisa, renderam 

para subsidiária brasileira um crescimento de 94% no faturamento entre os anos de 2005 e 

2011, atingido a marca dos 1,81 bilhões de Reais em faturamento no ano de 2011 somente. 

Um louvável crescimento de 10,1% de crescimento em relação ao ano anterior, lembrando 

que o crescimento do mercado de beleza para o ano de 2011 não passou de 4,4%. 
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5.2 UMA VISÃO MUNDIAL 
 
 

O foco da L’Oréal em Pesquisa e Inovação parte essencialmente da visão de 

inovação como diferencial para liderar no futuro do Grupo L’Oréal. E esse alinhamento 

global em torno de uma visão comum e sua associação com a liderança se alinham com o 

conceito apresentado por Mintzberg et all (2010), ao traçarem as características elementares 

da escola do empreendedorismo. Somente no ano de 2011, a corporação investiu 3,5% das 

vendas totais em pesquisa e inovação, alcançando o valor recorde de 721 milhões de Euros 

(em 2009 e 2010 esse valor foi de respectivamente 609 e 665 milhões de Euros), dando 

suporte para que 3.670 profissionais, de 60 nacionalidades diferentes, formados em 

disciplinas como farmácia, química, engenharia química e de alimentos, biologia, 

microbiologia, toxicologia, engenharia de embalagens, dermatologia, garantia de qualidade, 

etc., trabalhassem exclusivamente direcionados para este fim nos 19 Centros de Pesquisa e 16 

Centros de avaliação. Entre outros resultados, os projetos do grupo no ano de 2011 

registraram 613 patentes mundiais. 

A busca por talentos em pesquisa e por colaboradores engajados para atuarem em 

projetos de inovação já é destacada a partir dos processos de divulgação da empresa de seus 

processos seletivos e oportunidades de trabalho, reforçando juntos aos profissionais do 

mercado e da empresa uma postura proativa em relação à visão da empresa para recursos 

humanos: talentos geram valor. O futuro através da diversidade. 

 
 

 “Atrair os melhores profissionais e encorajá-los a desenvolver todo o seu 
potencial é decisivo para a sustentabilidade dos negócios em todas nossas 
filiais ao redor do mundo. O modelo de gestão de recursos humanos da 
L’Oréal reflete a nossa estratégia, baseada na inovação, na paixão pelos 
nossos produtos e marcas e na crença que compartilhamos na indústria da 
beleza. Nesse sentido, temos o compromisso de assegurar um ambiente 
diverso, adequando oportunidades de aprimoramento pessoal e profissional 
às necessidades de cada indivíduo.” Relatório de Desenvolvimento 
Sustentável 2011 L’Oréal Brasil. (P. 61) 

 
 

A L’Oréal Brasil, no ano da emissão do seu relatório de atuação nacional, reunia, sob 

a missão de inovar e gerar diferencial no segmento onde atua, uma equipe com cerca de 2.400 

homens e mulheres das mais diferentes origens, etnias, credos e classes sociais, sempre 

respeitando os requisitos de excelência no que tange às competências e ao desempenho 

individual dos colaboradores. A ambição da empresa é ser a empregadora preferida em todos 
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os países onde opera e para isso, oferece, segundo seus relatórios, um ambiente de trabalho 

estimulante, em que o talento pessoal e o mérito são reconhecidos. 

Segundo informações divulgadas publicamente pela empresa através de seus 

relatórios de responsabilidade social, sua política de gestão de capital humano segue um 

modelo gerencial baseado em seis pilares estratégicos, conforme a tabela a seguir, que serão 

verificados durante a pesquisa e relacionados com a estratégia de inovação e 

empreendedorismo da empresa. 

 
 

Tabela 4 – Pilares estratégicos de gestão do capital humano L’Oréal 

 

PILARES ESTRATÉGICOS L’ORÉAL 

 

Foco nos indivíduos 

 A L’Oréal sempre foi e sempre será uma empresa 
onde as pessoas são mais importantes do que as 
estruturas. As estruturas podem ser adaptadas às 
pessoas, e os indivíduos estão no centro da nossa 
estratégia. 

 

Inovação e empreendedorismo 

A L’Oréal sempre se baseou em inovação, antecipando 
desejos e necessidades. Para trabalhar no Grupo, é 
preciso ter esse mesmo espírito incansável e 
empreendedor. 

 

Desenvolver líderes internamente 

A L’Oréal busca recrutar os melhores talentos ao redor 
do mundo e desenvolvê-los para assumir altos cargos 
de responsabilidade. 

 

 

Pequenas unidades de negócios 

A L’Oréal é uma empresa global, feita de pequenas 
unidades, todas unidas pela mesma cultura, o que 
garante a reatividade e agressividade de uma pequena 
organização. Isso oferece aos colaboradores a 
possibilidade de rápida ascensão, com reais 
oportunidades de carreiras internacionais.  

 

Paixão pelos produtos e marcas 

A L’Oréal é um grupo de pessoas focadas na paixão 
pela beleza.  

 

Rápida responsabilidade 

A L’Oréal promove a liderança e a diversidade, 
oferecendo os meios para alcançar o sucesso. Cabe aos 
colaboradores agarrar as oportunidades e mostrar suas 
habilidades. 



 

55 

6. ANÁLISE DOS DADOS E INTREPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

A principal fonte dos dados secundários utilizados nesta pesquisa, por falta de 

autorização ou retorno da empresa, apesar das inúmeras tentativas com as gerências dos 

departamentos de Recursos Humanos, Marketing e Pesquisa, é o blog L’Oréal Talentos, 

mantido pelo RH. Esta fonte de informações desempenha um papel crítico nos resultados, 

uma vez que os depoimentos publicados são evidentemente selecionados previamente pelo 

departamento responsável, uma vez que nenhuma informação negativa ou insatisfação em 

relação aos procedimentos e processos da empresa podem ser encontradas. 

O Blog disponibiliza cerca de 2 anos de depoimentos e postagens sobre as atividades 

e atribuições cotidianas dos colaboradores da empresa, depoimentos estes, que utilizaremos 

como base para as análises, de acordo com categorias pré-estabelecidas e critérios de acordo 

com o referencial teórico desta pesquisa. O blog é utilizado pela empresa como uma 

ferramenta de recrutamento de potenciais talentos, como é possível identificar no release de 

lançamento do canal de comunicação para a imprensa encontrado no portal da L’Oréal do 

Brasil. 

Como outras fontes, foram utilizadas reportagens e entrevistas concedidas a veículos 

de comunicação impressos e digitais, Releases gerados pela própria empresa e 

disponibilizados na área de imprensa do portal da empresa, além do relatório institucional da 

L’Oréal do Brasil do ano de 2011. 

 
 

 “A área de Recursos Humanos da L’Oréal Brasil criou um novo canal de 
comunicação para ficar ainda mais perto de seus futuros talentos: o blog 
L’Oréal Talentos. Na busca por jovens com atitude, que aceitem desafios e 
com perfil empreendedor, a nova ferramenta digital foi criada para 
apresentar a cultura da empresa, seus processos seletivos, além de divulgar 
depoimentos de quem está encarando os primeiros desafios na L'Oréal”. 
Release RH cria blog L’Oréal Talentos. 
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Para analisar o conteúdo levantado, incluindo os depoimentos dos funcionários, 

trainees e estagiários da L’Oréal, coletados no blog L’Oréal Talentos, foi utilizado o método 

da análise de conteúdo, para buscar identificar como a empresa e seus funcionários 

compreendem e aplicam o conceito da inovação através de práticas empreendedoras e que 

estimulam o intraempreendedorismo.  
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As categorias foram orientadas pelos conceitos apresentados previamente na 

introdução, metodologia, assim como no arcabouço teórico apresentado nesta pesquisa, que 

reapresentaremos no quadro a seguir, com o objetivo de manter mais fácil o cruzamento das 

categorias e do referencial com as análises feitas. 

 
 

Quadro 3 – Categorias para análise 

 
CATEGORIA REFERENCIAL TEÓRICO 

APRENDIZADO Pinchot (1896); Mintzberg et all (2010); Antoncic e Hisrich (2003); 

Dornelas (2003) 

AUTO RENOVAÇÃO Antoncic e Hisrich (2003); Gautam e Verma (1997); Porter (1990) 

AUTONOMIA Antoncic e Hisrich (2003); Pinchot (1989) 

CRIATIVIDADE Pinchot (1989); Dornelas (2003)  

EMPREENDEDORISMO Drucker (1985;1986;2002); Antoncic e Hisrich (2003); Schumpeter (1997); 

Mintzberg et all (2010). 

GESTÃO DE RISCO Pinchot (1989); Dornelas (2003); Mintzberg et all (2010); Gatuman e 

Verma (1997) 

HIERARQUIA 

HORIZONTALIZADA 

Pinchot (1989); Mintzberg et all (2010); Toffler (1997) 

INOVAÇÃO Schumpeter (1997); Drucker (1985;2002) 

INSPIRAÇÃO Pinchot (1989); Dornelas (2003) 

INTRAEMPREENDEDORISMO Antoncic e Hisrich (2003); Pinchot (1989); Dornelas (2003); 

MERCADO Porter (1990); Pinchot (1989); Drucker (1985; 2002) 

MOTIVAÇÃO/ CRESCIMENTO  Antonci e Hisrich (2003) 

DESAFIOS/OPORTUNIDADES Schumpeter (1997); Drucker (1985; 2002); Mintzberg at all (2010); 

Antoncic e Hisrich (2003). 

PAIXÃO Pinchot (1989); Dornelas (2003); 

PROATIVIDADE Antoncic & Hisrich (2003) 

RECOMPENSA Dornelas (2003); Pinchot (1989); Gautam e Verma (1997)  

RESPONSABILIDADE Schumpeter (1997); Pinchot (1989) 

VISÃO/ LIDERANÇA Mintzberg et all (2010); Schumpeter (1997); Pinchot (1989) 

 
 

Ao todo, foram selecionadas 194 passagens e depoimentos que, uma vez 

relacionadas aos 18 códigos de categorização estabelecidos, fornecem um quadro para análise 
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da realidade apresentada no canal de comunicação e nos demais meios disponibilizados pela 

empresa.  

Abaixo, seguem analisados todos os critérios, em ordem de importância, 

considerados ambas a relevância teórica, quanto a frequência de citações. Os critérios 

Inspiração, Criatividade e Paixão foram agrupados por apresentarem um ponto comum quanto 

à utilização dos termos, abordagem institucional da L’Oréal e percepção pelos colaboradores 

e por este motivo, apesar da alta frequência, será apresentado ao final.  

 
 
6.1 EMPREENDEDORISMO 
 
 

Partindo do princípio que a essência fundamental do empreendedorismo é a prática 

de inovação sistemática (Drucker. 1985, p.102), e que o empreendedor, o desencadeador 

desse processo, não é, muitas das vezes o empresário, pois a administração o afasta da regra 

essencial do empreendedorismo, inovar (Schumpeter.1997, p. 86), buscou-se nesta categoria, 

identificar como os funcionários da L’Oréal do Brasil e até mesmo como a empresa se 

enxerga enquanto organização empreendedora e que estimula o comportamento 

empreendedor dos seus colaboradores, sem o qual seria inviável de haver espaço para o 

intraempreendedorismo, categoria analisada a seguir. 

Também, buscou-se confirmar ou refutar um dos seis ‘pilares estratégicos’ sobre os 

quais se baseiam o modelo de gestão da empresa, segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Sustentável L’Oréal Brasil de 2011. O pilar ‘Inovação e Empreendedorismo’ segundo o qual: 

“A L’Oréal sempre se baseou em inovação, antecipando desejos e necessidades. Para 

trabalhar no Grupo, é preciso ter esse mesmo espírito incansável e empreendedor” (Relatório 

de desenvolvimento sustentável. 2011, p. 62). 

Nos depoimentos coletados abaixo, fica evidente que ambos empresa e os 

colaboradores cujos depoimentos foram escolhidos para figurar no Blog, corroboram com o 

prescrito no pilar de Inovação e Empreendedorismo e ainda nos remetem ao conceito de 

formulação de estratégias emergentes, conforme apontado por Mintzberg et all (2010, p.177), 

quando percebe-se que a organização se vale da sua estrutura flexível e orgânica para 

absorver a colaboração de todos os níveis da empresa para o processo de formulação 

estratégica, motivando ainda mais os colaboradores. 
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 “Luiza, Trainee de Marketing ‘(... ).A L’Oréal te dá espaço para realizar, 
empreender e trocar com profissionais de referência no mercado. É uma 
experiência inspiradora! Trabalhar com paixão é o que me move dentro 
dessa empresa! ’ ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, 
nossos Trainees!.pdf - 14:11  
 
“Ser trainee L’Oréal é uma oportunidade única de amadurecimento 
profissional e, acima de tudo, um grande desafio num ambiente 
extremamente empreendedor.” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a 
palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:29  
 
“ O trabalho na L’Oréal me ajudou a ser uma pessoa mais dinâmica, 
exigente por alta qualidade, além de desenvolver meu espírito 
empreendedor! (...). Traz desafios intensos e, o principal deles, é você ser 
dono do próprio negócio, em um envolvimento integral de dinamismo e 
criatividade. ’, comentou. ” P24: Blog L'Oréal Talentos matéria De 
estagiária a Gerente de Produto.pdf - 24:1 
 
O que eu tenho a dizer para quem quer vir para a L’Oréal é que se você tem 
um espírito empreendedor e inovador, se quer fazer acontecer, está 
conectado, tem energia para enfrentar desafios e criar coisas novas, aqui é o 
ambiente perfeito para você”, finalizou. P41: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Talentos L’Oréal de estagiária a Analista de 
Desenvolvimento.pdf - 41:4 
 
“ O executivo explica que, na L’Oréal, os projetos de TI são classificados em 
quatro tipos, começando pelos pilotos, que testam inovações; os estratégicos, 
que irão influenciar a maneira como a empresa faz negócio; os obrigatórios, 
por exigência legal ou de manutenção; e os core, que focam processos 
internos, como, por exemplo, mudança de versão de ERP. ‘Os piloto 
representam entre 5% e 10% do orçamento de TI ’, explica o diretor, que 
considera o porcentual suficiente para garantir as modernizações na TI da 
L’Oréal. “ P44: Portal Information Week Brasil Matéria Sobre gestão 
setembro de 2010.pdf - 44:1 

 
 
6.2 INTRAEMPREENDEDORISMO 
 
 

Esse critério foi estabelecido como categoria de avaliação, apesar da aparente 

redundância com os seus demais indicadores apresentados até aqui, para verificar se os 

projetos empreendedores, são de fato delegados e desenvolvidos pelos colaboradores 

entrevistados pela L’Oréal e como a organização lida com os projetos dos funcionários. Parte 

desse desafio, sobre como a empresa lida com o perfil empreendedor dos colaboradores e 

estimula o intraempreendedorismo, é contemplado no pilar de ‘desenvolvimento de líderes 

internamente’, onde a empresa afirma que busca recrutar os melhores talentos em todo o 

mundo, para desenvolvê-los e prepará-los para assumir cargos de responsabilidade. 

Antoncic e Hisrich (2003, p. 7) definem o empreendedorismo como um campo de 

pesquisa emergente, uma evolução, que engloba inovação, criação e expansão de novos 



 

 60 

empreendimentos em duas e fundamentais dimensões: A individual e a organizacional. O 

intraempreendedorismo é o ponto de convergência entre essas dimensões, onde as empresas 

estimulam o empreendedorismo internamente e o espírito empreendedor em seus funcionários 

e seus funcionários se sentem motivados e inspirados a empreender, inovar. 

Segundo trecho coletado no blog, e que corrobora essa concepção, a missão do RH 

da L’Oréal é buscar novos talentos privilegiando as qualidades individuais, integrando-os à 

cultura orgânica da empresa e promovendo a diversidade com projetos ambiciosos que 

envolvam todos os níveis da organização. As passagens selecionadas abaixo, parte com 

depoimentos dos colaboradores e parte da própria empresa ao blog, foram adicionados de um 

trecho de entrevista concedia pelo CIO – Chief Information Officer – da L’Oréal Brasil em 

2010, Sérgio Hart, ao portal Information Week, de informações sobre negócios. 

Embora não exista nenhuma menção aos termos empreendedorismo corporativo ou 

intraempreendedorismo, é possível identificar uma diferenciação na adoção do termo 

empreendedorismo, trazendo o para a perspectiva do indivíduo, do funcionário da L’Oréal do 

Brasil, ao mesmo tempo em que também se confirma que inovações, sugestões e ideias 

alinhadas com as mudanças do mercado são sempre bem recebidas pela empresa. 

 
 

 “... busca em seus futuros funcionários pessoas empreendedoras, criativas, 
persuasivas e metódicas” P 8: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas 
L’Oréal Finanças.pdf - 8:4 
 
“Ideias inovadoras e que criem novas soluções de negócios também são 
bem-vindas. “ P13: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal 
Sistemas de Informação e Tecnologia.pdf - 13:4 
 
“ ‘Todos os dias na L’Oréal representam oportunidades de crescimento, são 
dias de inspiração. E é essa inspiração que utilizo como combustível junto a 
minha criatividade, para honrar o investimento em pesquisa da empresa e 
INOVAR. Eu transpiro pra você não transpirar ‘. ” P14: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:7 
 
“ ‘...É uma conquista recompensadora ter espaço para apresentar ideias, 
absorver conhecimentos e desenvolver habilidades. ’. “ P14: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:35 
 
“ ‘ Me sinto desafiado. Existem várias oportunidades dentro da L´Oréal e 
poder ter um projeto para aproveitar uma dessas oportunidades é muito 
motivador. A pessoa que quer trabalhar aqui tem que querer fazer a 
diferença. Ser inovador, buscar soluções improváveis e lutar por elas. ‘ Alan, 
Divisão de Produtos Profissionais. “ P42: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 42:5 
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“(...)Tais modernizações são objeto de uma estratégia claramente definida, 
embora a empresa não mantenha equipe dedicada à inovação. ‘Temos um 
processo cíclico, mas também incentivamos a criatividade espontânea. ‘ Lá, 
é incentivado o espírito empreendedor dos profissionais de tecnologia, para 
que pesquisem e pensem novidades que agreguem valor ao negócio. ” P44: 
Portal Information Week Brasil Matéria Sobre gestão setembro de 
2010.pdf - 44:2 

 
 
6.3 MERCADO 
 
 

Porter (1990), Pinchot (1989), Drucker (1985; 2002), entre outros, destacam a 

importância da inovação estar diretamente ligada ao conhecimento sobre o mercado e suas 

necessidades. Para Drucker (1985, p.102), para ser bem sucedida, a inovação deve satisfazer 

uma necessidade e ser percebida como tal solução. Por ser tanto conceitual quanto 

percepcional, a inovação exige que o empreendedor ou a organização empreendedora estejam 

sempre atentos, e em contato com o mercado, observando os valores, necessidades e 

expectativas do público-alvo ou do mercado em geral, como um segmento em si. Porter 

(1990, p. 6), afirma que a habilidade de inovar de qualquer empresa está relacionada ao 

ambiente à que está exposta, os desafios que decide perseguir e às fontes de informação que 

possui, e utiliza, sobre esse ambiente.  

Drucker (1985, p. 98), ao definir as sete principais fontes de inovação, dá destaque 

especial às mudanças no mercado. O autor chama atenção para o fato de que empresas líderes 

tradicionais poucas vezes estão atentas ou possuem velocidade para observar e acompanhar as 

mudanças de mercado a partir de suas estruturas, formas de definir e atender a esses novos 

mercados. E esse é o gap que dá espaço para que os inovadores cheguem primeiro e 

mantenham por mais tempo a exclusividade em um mercado ou nicho emergente. Por isso, A 

forma como a L’Oréal do Brasil lida e traz para suas rotinas e atividades essa atenção ao 

mercado e observação próxima das suas origens de mudança é muito importante para fornecer 

recursos de informação e vantagem à inovação. 

É possível identificar nos depoimentos dos funcionários, que a cada projeto, os 

mesmos ficam incumbidos de acompanhar as mudanças no mercado, apontar suas 

oportunidades e buscar os desafios que definam importante perseguir. Apesar de existir uma 

área de Inteligência Comercial na empresa e uma empresa externa para realização de 

pesquisas de mercado, os depoimentos levantados mostram, com recorrência, que os 

funcionários, trainees e estagiários de todos os setores acompanham e demostram 

compreender a importância de trazer essas variações do mercado para seus projetos. 



 

 62 

Foram selecionados, entre todos as citações sob essa categoria, os trechos abaixo, 

extraídos dos depoimentos encontrados no blog da empresa e ainda trecho de entrevista 

concedida pelo presidente da L’Oréal do Brasil para o jornal Folha de São Paulo, para ilustrar 

essas evidências. 

 
 

 “ ‘O nosso objetivo na área de Inteligência Comercial é transformar dados 
em informações, e informações em conhecimentos, com foco no mercado e 
que levem a realização do nosso negócio. Analisamos a concorrência através 
de informações de Sell Out e analisamos nossos principais clientes através 
das informações de Sell In. Nossa área é de extrema importância por 
fornecer todas as informações necessárias na tomada de decisão da área 
comercial e para as estratégias de marketing.’ Nos contou Raíça Weber, 
Analista de Inteligência Comercial da Divisão de Cosmética Ativa” P 7: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal Comercial.pdf - 7:2  
 
“ ‘estou com o projeto há pouco mais de um mês e já tem contribuído para o 
meu amadurecimento profissional em relação à responsabilidade, autonomia, 
gerenciamento de prazos e conhecimento do mercado de produtos 
profissionais”. P18: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo os 
projetos de trainees da L’Oréal João Villaça e o DREAMS.pdf - 18:3  
 
“Na L’Oréal, criatividade é o ar que respiramos – inspirando visão, 
desenhando conceitos, guiando nosso negócio para os lançamentos. O 
Marketing aperfeiçoa ideias, antecipa tendências e transforma-as em 
oportunidades para o nosso mercado.” P21: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Conheça o Marketing da L´Oréal.pdf - 21:1 
 
“ ‘Acredito que dois grandes aprendizados o projeto já está me propiciando. 
Um deles é o olhar para a Fábrica e para o projeto em si com uma visão 
macro, e o outro é entender que para se resolver alguns pontos, soluções 
simples se apresentam mais eficazes do que as complexas. Trabalhar em 
uma empresa na qual o seu produto principal é a beleza e saber que, de 
alguma maneira, você está contribuindo para que este produto chegue à casa 
dos consumidores cada vez melhor é gratificante e motivador.’ Tamara, 
Trainee da Fábrica de São Paulo” P35: Blog L'Oréal Talentos matéria Os 
Trainees da área Industrial da L’Oréal Brasil.pdf - 35:2 
 
“Parte da Divisão de Produtos de Grande Público, a ex-Trainee agora espera 
aumentar seu leque de conhecimentos sobre o mercado de massa e ser capaz 
de antecipar oportunidades de melhoria para a empresa.” P39: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Processos seletivos L’Oréal Rosana Albuquerque e o 
processo de Trainee.pdf - 39:2 [Parte da Divisão de Produtos d..] (2:4-
2:208) (Carla Komora) 
 
“ ‘As decisões têm de estar nos mercados. Teremos cada vez mais autonomia 
no desenvolvimento de produtos e para fazer campanhas publicitárias no 
Brasil e para o Brasil. Desde o início deste mês, todas as grandes decisões 
passam a ser pilotadas diretamente daqui’, diz o francês Didier Tisserand, 
CEO da empresa no país.” P43: Folha de São Paulo matéria L'Oréal 
torna sua unidade brasileira mais independente.pdf - 43:2 
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6.4 DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 
 

Ainda em conformidade com os conceitos de Schumpeter (1997), Drucker (1985; 

2002), Porter (1990), Mintzberg et all (2010), Antoncic e Hisrich (2003) e demais autores 

citados, sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo e relação com o mercado, 

apresentados nesta análise, que corroboram em suas definições a relação entre empreender, 

através de inovações resultantes, grosso modo, da observação e análises das necessidades de 

um público-alvo, com a conquista de mercados e a manutenção de vantagem competitiva em 

relação aos seus concorrentes, esta categoria traz à luz as incidências em depoimentos, 

declarações e trechos de entrevistas a percepção da L’Oréal e seus funcionários sobre os 

desafios e oportunidades presentes em suas rotinas e também como atribuição estratégica a 

todos os setores que foram citados nos dados coletados.  

Pelos depoimentos, é possível perceber que a L’Oréal estimula fortemente a 

percepção de que para cada desafio conquistado, o funcionário conquistará uma recompensa, 

como já foi apontado previamente, e que toda oportunidade será franqueada aos funcionários 

que a buscarem. Essa abordagem permite que os desafios sejam percebidos e que sejam 

buscados pelos próprios colaboradores da empresa, conforme podem ser identificadas 

passagens dessa natureza nos depoimentos selecionados para ilustrar esse resultado.  

O objetivo ao separar essa categoria das demais relacionadas a mercado ou 

empreendedorismo, foi o de demonstrar como os desafios internos criados pela empresa 

aparentam funcionar como uma etapa preparatória para que os funcionários passem a buscar 

desafios externos, coletando informações sobre os clientes e consumidores e trazendo para 

mais perto de seus projetos a realidade volátil do mercado. 

 
 
“Com o desafio da inovação constante e os avanços da Ciência, o talento 
L’Oréal é aquele que exerce uma liderança positiva em todas esferas da sua 
atuação, engaja as pessoas numa visão compartilhada, demonstra energia e 
ambição para alcançar resultados diferenciados.” P12: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Áreas L’Oréal Recursos Humanos.pdf - 12:2  
 
“ ‘A diversidade intelectual e cultural é contagiante. Me sinto privilegiado. 
Aqui na L’Oréal somos desafiados diariamente, existe um mundo de 
oportunidades, mas para isso é preciso arregaçar as mangas e hands on’ 
“P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos 
Trainees!.pdf - 14:10  
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal é correr atrás de desafios, tendo sempre em mente 
que a beleza transforma a vidadas pessoas. Me sinto realizado, pois o meu 
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sonho permite tornar os sonhos de outras pessoas em realidade.’ ‘P14: Blog 
L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:17  
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal é um desafio constante, é viver uma cultura que te 
inspira a ser melhor a cada dia e te leva a transpor barreiras que pareciam 
impossíveis até então. ’ “ P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a 
palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:31 
 
 “ ‘A L’Oréal se interessa pelo diferente, pelo novo, pelo que é fora da 
caixa!’ Renata Sigilião, Trainee da área de Recursos Humanos da L’Oréal.” 
P23: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça os Trainnes de Supply e de 
Recursos Humanos de L’Oréal Brasil.pdf - 23:4 
 
“ Parte da Divisão de Produtos de Grande Público, a ex-Trainee agora espera 
aumentar seu leque de conhecimentos sobre o mercado de massa e ser capaz 
de antecipar oportunidades de melhoria para a empresa. ” P39: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Processos seletivos L’Oréal Rosana Albuquerque e o processo 
de Trainee.pdf - 39:2  

 
 
6.5 APRENDIZADO 
 
 

Embora Antoncic e Hisrich (2003, p. 11) não considerarem em suas análises sobre o 

intraempreendedorismo o aprendizado organizacional como uma preocupação do 

intraempreendedorismo, por enxergar que o intraempreendedorismo não tem necessariamente 

preocupação com o aprendizado e com as rotinas estabelecidas a partir dele, o aprendizado, 

como parte da construção de estratégias emergentes resultantes do processo de 

intraempreendedorismo figura entre as categorias de análise do conteúdo, por sua frequência e 

por sua importância para os demais autores citados nesta pesquisa.  

Pinchot (1989, p.195) considera que o aprendizado é uma das formas do 

intraempreendedor lidar com os riscos e eventuais fracassos, sem deixar se abalar, e 

considerando o aprendizado parte inerente ao processo de inovar. Dornelas (2003) também 

compartilha dessa opinião e destaca que toda equipe envolvida em um projeto está passível de 

aprender com falhas ou com a diversidade de setores envolvidos. Mintzberg et all (2010, p. 

187), consideram que aprendizado, como base para a formulação de estratégias emergentes, é 

melhor adaptado à realidade de organizações empreendedoras, do que considera a própria 

formulação estratégia empreendedora.  

A L’Oréal, estimula o aprendizado em seus projetos e esforços para motivar os 

colaboradores e manter uma equipe a mais diversificada possível, e o faz através de projetos 

que envolvem colaboradores de diversos departamentos, rodízio de funcionários por todos os 

setores e diversos programas de capacitação internos (Relatório de Desenvolvimento 
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Sustentável. 2011, p. 67), para todos os níveis do quadro de funcionários, utilizando-os 

inclusive como recompensa aos esforços e resultados obtidos, como será apresentado no 

critério correspondente ao tema. O papel do aprendizado como parte da estratégia para 

estímulo à inovação e ao intraempreendedorismo podem ser verificados nos trechos apontados 

abaixo, um recorte representativo do total de citações obtidas sobre o tema 

 
 

 “ ‘Trabalhar com Beleza é fascinante! A L’Oréal proporciona uma 
experiência extremamente desafiadora e de muito aprendizado. Sinto que me 
preparo não apenas para o mundo corporativo, mas para a vida. A troca de 
experiências com pessoas e situações totalmente diversas é o que mais 
agrega’. ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos 
Trainees!.pdf - 14:21 
 
“ ‘Ser trainee sem dúvidas é uma grande oportunidade para crescer 
profissionalmente e como pessoa. Na L’Oréal isso fica ainda mais evidente, 
quando se trabalha em um lugar onde o desenvolvimento e o aprendizado 
são partes fundamentais do dia-dia’. “ P14: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:24 
 
“ ‘Aprender, crescer, inovar, enfrentar desafios e experiências novas, torna 
cada dia mais dinâmico e motivador’. “ P14: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:27 
 
“ ‘É o momento de absorver muito conhecimento e aprendizado, além de 
conhecer pessoas de diferentes áreas’. ” P14: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:38 
 
“ ‘Trabalhar na L’Oréal é me desenvolver e aprender com o que existe de 
melhor. A empresa desenvolve os estagiários, ajudando no crescimento e 
maturidade não só profissional, como pessoal, proporcionando 
oportunidades e projetos fantásticos para crescimento durante a carreira na 
empresa’. “ P17: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo o 
profissional da L’Oréal depoimento de Carol Garcia e matéria 
relacionada.pdf - 17:1  
 
“Os Trainees recebem diversos treinamentos em todo o período, além de um 
coaching individual”. P22: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça o 
Programa de Trainees da L’Oréal Brasil.pdf - 22:7 
 
“ ‘(...) não imaginava as oportunidades e aprendizados que a empresa iria me 
oferecer. Sempre gostei de atividades dinâmicas e de viver novas realidades, 
o que fez com que eu me identificasse com a área de suprimentos e a cultura 
orgânica da empresa’. “P28: Blog L'Oréal Talentos matéria Entrevista 
Felipe, supply chain da L´Oréal, nos conta sua trajetória 
profissional.pdf - 28:1 
 
“ ‘Os aprendizados na empresa são diversos, mas acredito que a capacidade 
de adaptação se destaca. A dinâmica da empresa impõe constantemente 
novas realidades e situações onde é necessária uma postura flexível e jogo de 
cintura. Nesses dois anos e meio de L’Oréal, tive a oportunidade de passar 
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por duas filiais no exterior, pelo Centro de Distribuição e por duas divisões 
com complexidades distintas’. ” P28: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Entrevista Felipe, supply chain da L´Oréal, nos conta sua trajetória 
profissional.pdf - 28:4 
 
“Além disso, a plataforma de treinamentos My Learning que é online e 
acessível a todos os funcionários para a realização de 60 cursos em temas 
como gestão, informática ou idiomas é apontada por Juliana como um dos 
principais fatores em prol da inovação” P30: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Inovação e desenvolvimento na L’Oréal.pdf - 30:5  
 
“ ‘Estejam abertos a conhecer e se relacionar com pessoas de diferentes 
estilos e para sugar o máximo de aprendizado possível que elas têm a 
oferecer, são as pessoas que fazem a diferença nessa organização. Venham 
com a mente aberta e exponham suas ideias’. ” P42: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 42:9  

 
 
6.6 INOVAÇÃO 
 
 

Muito já foi discutido e apresentado até aqui sobre o papel da inovação como 

condição essencial para a existência do empreendedorismo enquanto prática (Schumpeter, 

1997; Durcker, 1985; 2002), e ainda, que a inovação deve ser incorporada às estratégias e 

atividades diárias de uma empresa que deseja ser uma organização empreendedora, através de 

suas políticas e práticas (Durcker. 2002, p. 150). 

Como já foi apresentado anteriormente, a L’Oréal mantém um foco especial e 

constante na inovação e faz dela, junto do empreendedorismo, um dos seus pilares estratégico 

de desenvolvimento. Essa dedicação pode ser observada nos depoimentos e passagens de 

colaboradores que citam diretamente o compromisso da empresa em inovar, isoladamente ou 

ao relatar como esse esforço se reflete em suas atividades profissionais, chegando a se tornar 

seus próprios propósitos dentro da empresa. 

É possível identificar nas passagens disponibilizadas a preocupação da empresa com 

a inovação desde o momento da seleção, pelo setor de recrutamento, através de estratégias de 

avaliação dos candidatos por meio de competições abertas online ou universitárias, assim 

como no discurso de profissionais da empresa em entrevistas para veículos de comunicação, 

como no trecho selecionado da entrevista do CIO da L’Oréal do Brasil ao Portal Information 

Week Brasil, já disponibilizado anteriormente ao avaliarmos o resultado da categoria 

‘intraempreendedorismo’.  

O comprometimento da L’Oréal com inovação, como já foi apresentado em seu pilar 

e na apresentação do perfil da empresa ao ser justificada sua escolha para este estudo de caso, 

é ligado diretamente à missão e às estratégias globais da empresa, como pode ser verificado 
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no trecho selecionado de um release disponibilizado pela L’Oréal do Brasil, na área destinada 

à imprensa do seu portal na internet, para comunicar o prêmio recebido, em 2006 na França, 

em reconhecimento ao seu papel como empresa líder em inovação. 

As passagens selecionadas abaixo demonstram que a empresa possui o elemento 

fundamental ao empreendedorismo e consequentemente ao intraempreendedorismo, e que 

estimula diariamente seus colaboradores a perseguirem esse objetivo. 

 
 

 “A área de TI da L’Oréal é responsável por melhorar a qualidade dos 
sistemas de informação da empresa. Por isso, é importante que seus futuros 
funcionários, que estarão em contato direto com pessoas de nível sênior, 
sejam capazes de resolver problemas e incentivar mudanças através de uma 
comunicação eficaz. Ideias inovadoras e que criem novas soluções de 
negócios também são bem-vindas. ” P13: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Áreas L’Oréal Sistemas de Informação e Tecnologia.pdf - 13:1 
 
“O nosso RH também aposta em outras iniciativas para promover a cultura 
de inovação. Uma delas é o Brandstorm, uma competição entre 
universitários organizada pela L’Oréal, que tem como objetivo recrutar 
talentos em início de carreira para o programa de estágio. ” P30: Blog 
L'Oréal Talentos matéria Inovação e desenvolvimento na L’Oréal.pdf - 
30:2  
 
“ ‘Me sinto desafiado (...) A pessoa que quer trabalhar aqui tem que querer 
fazer a diferença. Ser inovador, buscar soluções improváveis e lutar por 
elas.’ Alan, Divisão de Produtos Profissionais. “ P42: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 
42:5 
 
“A L’Oréal gastou 533 milhões de euros, ou 3,4% de seu faturamento, em 
inovação em 2006, para continuar a encontrar novas moléculas e tecnologias 
revolucionárias para satisfazer os sonhos de beleza do amanhã. Em 2006, a 
L’Oréal, que tem 16 centros de pesquisa e 13 centros de avaliação, patenteou 
569 inovações no mundo inteiro.” P47: Release L’ORÉAL 
RECONHECIDA COMO LÍDER EM INOVAÇÃO.pdf - 47:1  
 
“Jean-Paul Agon, Superintendente da L’Oréal, disse, ‘A inovação tem 
sempre estado no centro da estratégia da L'Oréal e acreditamos que é um 
fator decisivo do nosso sucesso. (...)’ “P47: Release L’ORÉAL 
RECONHECIDA COMO LÍDER EM INOVAÇÃO.pdf - 47:2  

 
 
6.7 MOTIVAÇÃO E CRESCIMENTO 
 
 

Os critérios estabelecidos para a validação da motivação pessoal e profissional e a 

perspectiva de crescimento são recorrentemente identificados nos depoimentos atribuídos à 

trainees, estagiários e funcionários da L’Oréal Brasil, no Blog Talentos, mantido pelo RH da 
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empresa. Os colaboradores utilizam palavras como “dinamismo”, “extremamente dinâmica”, 

“positiva”, “prazeroso”, “extremamente prazeroso” e “diversificado” para descrever o 

ambiente de trabalho e a rotina atribuída às suas áreas, mesmo sendo de departamentos 

tradicionalmente distintos, como Finanças, Comunicação e Sistemas de Informação e 

Tecnologia. 

A empresa demonstra manter suas equipes extremamente motivadas, comprometidas, 

ambicionando crescimento e reconhecimento dentro da empresa, conforme citações 

ilustrativas selecionadas abaixo. 

 
 
“...‘Um trabalho dinâmico, provocando o envolvimento das pessoas. É um 
ambiente de trabalho diferente que gradualmente vai sendo absorvido de 
forma consistente e gerando resultados.  
Depois de minha experiência na L’Oréal meus horizontes de trabalho e 
expectativas de carreira ficaram mais claros.’ (Líndice Thiengo Ferreira – 
Analista de Sistemas)” P13: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas 
L’Oréal Sistemas de Informação e Tecnologia.pdf - 13:10  
 
“Julia, Trainee de Supply ‘Ser Trainee da L’Oréal é realmente uma 
experiência fascinante! É conviver com uma cultura estimulante, pessoas 
inspiradoras e um ambiente desafiador e com muitas oportunidades.’” P14: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 
14:5 
 
“Daniel, Trainee de Pesquisa e Inovação ‘Todos os dias na L’Oréal 
representam oportunidades de crescimento, são dias de inspiração. E é essa 
inspiração que utilizo como combustível junto a minha criatividade, para 
honrar o investimento em pesquisa da empresa e INOVAR. Eu transpiro pra 
você não transpirar’” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, 
nossos Trainees!.pdf - 14:7 [Todos os dias na L’Oréal repre..] (1:1266-
1:1537) (Carla Komora) 

 
 

Fica aparente que os depoimentos dos profissionais, selecionados pelo RH da 

empresa para figurarem nos posts do blog, apontam para um ambiente de trabalho 

diferenciado, consistentes com a necessidade de produção de resultados e com a cultura da 

empresa, que, como poderemos comprovar com um código próprio nesta análise, preza por 

uma hierarquia horizontalizada.  
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6.8 VISÃO E LIDERANÇA 
 
 

Schumpeter (1997, p. 83), ao descrever o empreendedor, já destacava que está 

definição deveria ser atribuída não ao capitalista ou ao empresário, mas àquele cujo papel é o 

de realizar novas combinações, novos empreendimentos, ou seja, as inovações. Alinhado com 

esse conceito, o autor afirma que com o papel de empreender, muitas vezes tem se distanciado 

do papel do proprietário, sendo exercido certas vezes por empregados ‘dependentes’ das 

empresas, como gerentes, membros da diretoria, etc.  

Mintzberg et all (2010, p. 133), seguindo a mesma lógica de Schumpeter, apontam 

para o fato de que embora, inicialmente, o termo “espírito empreendedor” tenha sido 

relacionado aos empresários que abriam seus próprios negócios, a expressão ganhou um novo 

e mais amplo significado ao se distanciar das rotinas administrativas para se associar à 

liderança personalizada, proatividade e determinação por parte do empreendedor na 

organização. 

Se para o empreendedor, o líder, uma visão é fundamental para alinhar os esforços, 

no sentido de direcionar as equipes para um objetivo comum. Os esforços dos 

intraempreendedores (Pinchot. 1989, p. 28, 30), não são diferentes: nos estágios iniciais de 

uma inovação, onde há poucas certezas e muitas variáveis, o intraempreendedor deve seguir 

seus passos orientado pela visão inicial, que o fez enxergar uma oportunidade ou cenário. 

Somente com uma visão clara em mente, é possível fazer inflexões e projetar estratégias 

mentalmente, para construir alternativas a barreiras ou desafios emergentes do processo 

(Pinchot. 1989, p. 14).  

E essa visão, dentro desta categoria de análise e dentro da L’Oréal do Brasil, está 

alinhada com os valores e objetivos internacionais de expansão da empresa, que coloca a 

pesquisa e a inovação no centro do modelo de desenvolvimento da organização, que por mais 

de um século vem expandindo os limites da ciência para inventar beleza e oferecer produtos e 

cosméticos com qualidade, eficácia, segurança e alinhados com os anseios do mercado 

(L’Oréal Document de Referrence. 211, p. 5 e 6). 

Os depoimentos e declarações da L’Oréal colhidos, apontam para essa visão global 

da empresa, com foco na inovação alinhada com o mercado da beleza, seja através de 

serviços, produtos ou processos e ainda para o desenvolvimento de líderes internos, dentro do 

programa Talentos, de seleção de trainees. Os trechos abaixo foram destacados para ilustrar 

esse ponto.  
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 “Com o desafio da inovação constante e os avanços da Ciência, o talento 
L’Oréal é aquele que exerce uma liderança positiva em todas esferas da sua 
atuação, engaja as pessoas numa visão compartilhada, demonstra energia e 
ambição para alcançar resultados diferenciados” P12: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Áreas L’Oréal Recursos Humanos.pdf - 12:2 
 
“ (...) o que lhe dá uma visão global do negócio e mantem ativo o processo 
de criação. ” P18: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo os 
projetos de trainees da L’Oréal João Villaça e o DREAMS.pdf - 18:6  
 
“Na L’Oréal, criatividade é o ar que respiramos – inspirando visão, 
desenhando conceitos, guiando nosso negócio para os lançamentos. O 
Marketing aperfeiçoa ideias, antecipa tendências e transforma-as em 
oportunidades para o nosso mercado. ” P21: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Conheça o Marketing da L´Oréal.pdf - 21:1 
 
“As atividades deste ano começaram com uma agenda de integração que 
envolveu palestras, workshops e treinamentos que tiveram como objetivo 
apresentar a cultura, valores, desafios e as oportunidades da L´Oréal para os 
novos Trainees, que são considerados potenciais líderes dentro da 
organização. “ P22: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça o Programa 
de Trainees da L’Oréal Brasil.pdf - 22:1 
 
 “ ‘O trabalho na L’Oréal me ajudou a ser uma pessoa mais dinâmica, 
exigente por alta qualidade, além de desenvolver meu espírito 
empreendedor! A L’Oréal é uma excelente empresa, reconhecida por seus 
valores, os quais tenho imensa admiração. (...). Traz desafios intensos e, o 
principal deles, é você ser dono do próprio negócio, em um envolvimento 
integral de dinamismo e criatividade. Cada dia é um novo aprendizado!’, 
comentou. “ P24: Blog L'Oréal Talentos matéria De estagiária a Gerente 
de Produto.pdf - 24:1 
 
“ ‘Me sinto desafiado. Existem várias oportunidades dentro da L´Oréal e 
poder ter um projeto para aproveitar uma dessas oportunidades é muito 
motivador. A pessoa que quer trabalhar aqui tem que querer fazer a 
diferença. Ser inovador, buscar soluções improváveis e lutar por elas. ‘ Alan, 
Divisão de Produtos Profissionais “P42: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 42:5  

 
 
6.9 PROATIVIDADE 
 
 

Segundo Antoncic e Hisrich (2003, p. 18), a proatividade desempenha um importante 

papel no intraempreendedorismo, ao reunir a oportunidade identificada, a ação que vai 

resultar na inovação pretendida e a ligação com os negócios da empresa. Nos depoimentos 

analisados e no conteúdo presente no blog, é possível destacar as passagens onde esta relação 

da proatividade, sob o ponto de vista dos colaboradores, produzindo resultados positivos para 

os negócios da empresa e consequentemente refletem o bom desempenho do profissional em 

reconhecimento e ou crescimento profissional. 
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Alguns depoimentos e passagens citam referenciam diretamente à proatividade, 

enquanto outros o fazem através da expressão “fazer acontecer” 

 
 

 “Felipe: A L’Oréal é uma empresa rica em oportunidades e desafios. Se 
você tiver uma atitude proativa, determinação e criatividade, sempre haverá 
espaço para realizar atividades e projetos estimulantes” P28: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Entrevista Felipe, supply chain da L´Oréal, nos conta 
sua trajetória profissional.pdf - 28:7  
 
“ ‘Na L’Oréal, você busca o próprio caminho para fazer as coisas 
acontecerem e depois que você aprende, voa sempre mais alto. Foi desse voo 
que surgiu pra mim a oportunidade dos sonhos: Paris!’.” P33: Blog L'Oréal 
Talentos matéria O Programa de Estágio que te leva à Paris.pdf - 33:1  
 
“Rosana contou que apesar da disputa pela vaga de Trainee envolver muitos 
pessoas, nenhum perfil específico era eliminado de primeira. Entre as 
características importantes para um candidato em potencial, destaca o 
dinamismo, criatividade e proatividade. Ela também defende que é 
importante nesse momento ser você mesmo e focar nas suas qualidades 
profissionais.” P39: Blog L'Oréal Talentos matéria Processos seletivos 
L’Oréal Rosana Albuquerque e o processo de Trainee.pdf - 39:1  
 
“ ‘O que eu tenho a dizer para quem quer vir para a L’Oréal é que se você 
tem um espírito empreendedor e inovador, se quer fazer acontecer, está 
conectado, tem energia para enfrentar desafios e criar coisas novas, aqui é o 
ambiente perfeito para você’, finalizou.” P41: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Talentos L’Oréal de estagiária a Analista de 
Desenvolvimento.pdf - 41:4 

 
 
6.10 RESPONSABILIDADE 
 
 

Schumpeter (1997), conforme referenciado na análise anterior do critério 

‘empreendedorismo’, aponta que umas das condições necessárias para o empreendedorismo e 

à inovação é o empreendedor. E que esta função, algumas vezes pode não ser desempenhada 

pelo empresário, cabendo aos gerentes ou outro funcionário cuja responsabilidade seja criar 

novas combinações.  

Pinchot (1989, p.42), ao analisar como os intraempreendedores lidam com erros e 

fracassos, também destaca como é a sua percepção de responsabilidade, dando destaque ao 

fato de que os intraempreendedores tendem a chamar para si a responsabilidade de seus 

projetos e decisões, tendo uma visão global do que pretende. 

Os depoimentos colhidos do blog, no material institucional da empresa e nos pilares 

estratégicos de recursos humanos, permitem concluir que a L’Oréal estimula essa 

característica dos intraempreendedores, dando espaço para que assumam a responsabilidade 



 

 72 

por seus projetos e carreiras. “A L’Oréal promove a liderança e a diversidade oferecendo os 

meios para alcançar o sucesso. Cabe aos colaboradores agarrar as oportunidades e mostrar 

suas habilidades. ” (Relatório de Sustentabilidade 2011, p. 62). 

Os trechos selecionados abaixo, confirmam como a L’Oréal delega essa 

responsabilidade rápida e como os colaboradores chamam para si a responsabilidade por seus 

projetos, carreiras e desenvolvimento de seus setores e empresa como um todo. 

 
 

 “ ‘Estar aqui significa ter uma grande responsabilidade e tomar decisões que 
afetam toda a empresa, ao mesmo tempo a área oferece alta visibilidade e 
rápido reconhecimento’. ” P 8: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas 
L’Oréal Finanças.pdf - 8:6 
 
“Temos interface com todas as áreas e precisamos garantir que todos estão 
alinhados, fazendo o negócio acontecer”. P 9: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Áreas L’Oréal Marketing.pdf - 9:3  
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal, é ter a oportunidade incrível de desafiadora de 
estar a frente de um projeto inteiramente e com isso poder fazer a diferença 
para a Companhia’. ”. P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a 
palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:37  
 
 “ ‘Para mim está sendo uma oportunidade perfeita para me desenvolver 
profissionalmente e entender, de forma real, a dinâmica do mercado de 
trabalho. Na L’Oréal eu percebo, sem dificuldades, que faço parte do todo, 
sei que minhas responsabilidades são importantes e que minhas ações terão 
impacto na empresa’. ” P16: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo 
o profissional da L’Oréal depoimento de Caio Avelar.pdf - 16:2 
 
“ ‘ estou com o projeto há pouco mais de um mês e já tem contribuído para o 
meu amadurecimento profissional em relação à responsabilidade, autonomia, 
gerenciamento de prazos e conhecimento do mercado de produtos 
profissionais’. ” P18: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo os 
projetos de trainees da L’Oréal João Villaça e o DREAMS.pdf - 18:3  
 
“ ‘Comecei minha trajetória na L’Oréal em 2007, como estagiário de gestão 
financeira na Divisão de Grade Público. Lembro que o que mais me 
impressionou na época, foi o alto nível de responsabilidade ao qual pessoas 
com pouca idade e experiência eram submetidas’. ” P19: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Conheça a área de Finanças da L’Oréal Brasil.pdf - 
19:1 
 
“ Cada Trainee é responsável por um projeto de duração entre 8 e 12 meses. 
” P22: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça o Programa de Trainees 
da L’Oréal Brasil.pdf - 22:2  
 
“Cada Trainee recebe um projeto e fica responsável por seu 
desenvolvimento”. P22: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça o 
Programa de Trainees da L’Oréal Brasil.pdf - 22:6  
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“ ‘É incrível conhecer por dentro a marca que sempre vi como consumidor. 
E ainda mais estar colaborando para esta marca ser ainda maior. Sinto um 
frio na barriga quando penso na responsabilidade que tenho em fazer de um 
projeto tão importante, um sucesso’. ” P23: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Conheça os Trainnes de Supply e de Recursos Humanos de L’Oréal 
Brasil.pdf - 23:1 
 
“ ‘Sinto que tenho uma grande responsabilidade para manter e melhorar a 
atuação da empresa no Brasil e no mundo. Me sinto cada vez mais 
apaixonada e com vontade de fazer a diferença’! ” P42: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 
42:17 

 
 
6.11 RECOMPENSA 
 
 

Para os autores sobre o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, e 

até para os defensores de empresas mais empreendedoras, é um ponto comum atrelar 

recompensas ao bom desempenho e ao comportamento empreendedor de funcionários e 

equipes envolvidas nos projetos, seja ele de diversas formas, como reconhecimento através de 

bonificações, promoções como incremento ao status ou premiações através de viagens, cursos 

e financeiras (Pinchot. 1989, p.228). As empresas comprometidas com a inovação podem e 

devem recompensar os funcionários incluindo participação nos resultados. Para Dornelas, 

“Deve haver um sistema de recompensas e reconhecimento aos funcionários, incluindo 

participações nos resultados, stock options (...), etc.” (2003, p. 14) e para Gautam e Verma, 

“A organização precisa recompensar as contribuições de destaque dos indivíduos para nutrir o 

espírito empreendedor entre eles” (1997, p.241. Tradução própria). 

Na L’Oréal, essa postura se evidencia através das declarações selecionadas, onde é 

possível identificar que a empresa adota estratégias de recompensa que afetam seus 

funcionários, sendo o reconhecimento, a autonomia, promoções e as oportunidades de 

experiências profissionais no exterior os destaques mais recorrentes nas declarações, 

conforme fragmentos destacados abaixo.  

 
 

 “ ‘É uma conquista recompensadora ter espaço para apresentar ideias, 
absorver conhecimentos e desenvolver habilidades’” P14: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:35  
 
“ ‘Ao passo que cada trabalho e projeto eram finalizados, que cada nova 
amizade e relação de trabalho eram construídas, que cada lição era aprendida 
e cada espaço era conquistado, a sensação de estar vivendo uma grande 
aventura tornava as dificuldades cada vez menores, e os novos desafios cada 
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vez mais prazerosos’”. P19: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça a 
área de Finanças da L’Oréal Brasil.pdf - 19:2  
 
“ ‘Naquele momento realizar um estágio no exterior passou a ser meu 
principal objetivo. Me dediquei ao máximo para apresentar bons resultados e 
contei com o apoio fundamental das minhas gestoras. Seis meses depois, 
estava de malas prontas para um estágio na área comercial em Portugal’”. 
P28: Blog L'Oréal Talentos matéria Entrevista Felipe, supply chain da 
L´Oréal, nos conta sua trajetória profissional.pdf - 28:2 
 
“ ‘Na L’Oréal, você busca o próprio caminho para fazer as coisas 
acontecerem e depois que você aprende, voa sempre mais alto. Foi desse voo 
que surgiu pra mim a oportunidade dos sonhos: Paris!’” P33: Blog L'Oréal 
Talentos matéria O Programa de Estágio que te leva à Paris.pdf - 33:1  

 
 

É importante destacar que fica muito claro nas declarações o impacto dessa estratégia 

de recompensa pelo esforço próprio conduzida pela organização, conforme destacado acima 

no trecho de Gautam e Verma (1997), sob o ponto de vista dos funcionários participantes. Em 

seus depoimentos, a maior parte deles considera trabalhar na empresa a realização de um 

sonho, motivo de orgulho e privilégio, motivo pelo qual querem honrar o reconhecimento e o 

espaço que ganharam, independentemente de sua atribuição ser devida ao seu desempenho 

prévio. 

 
 
6.12 AUTO RENOVAÇÃO 
 
 

Uma das dimensões adotadas por Antoncic e Hisrich, (2003, p. 06), para clarear a 

definição do intraempreendedorismo nas organizações é a auto renovação e, 

consequentemente, como uma organização está aberta a se flexibilizar estratégica e 

organizacionalmente para atingir seus objetivos de inovação. Gautam e Verma (1997, p.242), 

também citam a flexibilidade como um dos indícios de uma empresa direcionada para a 

inovação. 

Para Porter (1990, p.06) esse é um dos desafios de longo prazo para as empresas que 

querem se manter competitivas, se colocando em posição em que são mais suscetíveis a 

perceber e buscar os imperativos da vantagem competitiva, além de superar a complacência e 

a inercia interna para perseguir as oportunidades. 

Para a avaliação desta categoria, foram verificadas, quando possível a identificação, 

evidências e trechos de depoimentos que apontassem para as medidas tomadas pela empresa 

de se flexibilizar e estimular inovações dentro do negócio, suas estratégias prévias, políticas 
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de recursos humanos e sua estrutura organizacional, independente da consciência do fato 

pelos funcionários. Abaixo, alguns desses trechos de depoimentos de funcionários e textos 

preparado especificamente para o fim de informar sobre os procedimentos da L’Oréal, 

desenvolvido para embasar o conteúdo de cada postagem relacionada por tema, dentro do 

blog. 

 
 

 “ ‘Trabalhar na L’Oréal é sinônimo de dinamismo. A cada dia, fazemos e 
aprendemos coisas diferentes, o que é extremamente prazeroso. A cultura 
francesa, que dá horizontalidade à relação hierárquica, é extremamente 
positiva para o dia a dia do nosso trabalho e permite que estejamos constantemente 
em contato com outras áreas. Estamos diariamente pensando e repensando a imagem 
da empresa e criando novas maneiras de consolidar a reputação inovadora e 
sustentável da L’Oréal Brasil’.” P 6: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas da 
L’Oréal Comunicação.pdf - 6:1  
 
“O objetivo do profissional dessa área é otimizar resultados em projetos que 
vão desde a auditoria interna à melhoria de processos e departamentos.” P 8: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal Finanças.pdf - 8:2  
 
“ ‘Vontade de aprender é indispensável, a área é extremamente dinâmica e 
haverá sempre muita inovação. Desejo de mudar e de melhorar é o que nos 
move’. “ P 8: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal 
Finanças.pdf - 8:7  
 
“O setor de pesquisa da L’Oréal agrega mais de 30 áreas especializadas, é 
uma verdadeira comunidade científica apaixonada por inventar e aperfeiçoar 
produtos cosméticos inovadores e de alta performance.” P11: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Áreas L’Oréal Pesquisa e Desenvolvimento.pdf - 11:1 
 
“ ‘Ideias inovadoras e que criem novas soluções de negócios também são 
bem-vindas’. ” P13: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal 
Sistemas de Informação e Tecnologia.pdf - 13:4  

 
 
6.13 AUTONOMIA 
 
 

Para Antoncic e Hisrich (2003, p. 18), a autonomia é uma dimensão muito mais 

próxima do perfil psicológico do empreendedor, neste caso, intraempreendedor, do que da 

organização em si, e unicamente por este motivo, não figura entre as dimensões que 

conceituam o intraempreendedorismo. Os autores consideram em seu estudo, que, levando em 

consideração o papel que a autonomia desempenha nas organizações, seus reflexos na 

estrutura de uma empresa intraempreendedor podem ser verificados quando do 

desenvolvimento de unidades autônomas ou semiautônomas da organização e em novos 

negócios ou mercados.  
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Pinchot, (1989, p. 15), também faz essa relação da autonomia com o perfil do 

empreendedor corporativo, mas destaca que as empresas que esperam obter bons resultados 

dos intrapreneurs, devem dar-lhes liberdade de ação e desta forma obter o máximo da 

intuição destes profissionais. Os intraempreendedores têm seu foco orientado para a ação. 

 
 

 “(..)essa tendência a preferir colocar as mãos na massa faz com que o 
serviço saia e ajuda os intrapreneurs a ficarem literalmente em contato com 
todos os aspectos do seu intraempreendimento. Sua capacidade de tomar 
decisões rápidas e, quando necessário, pensar mudanças radicais de planos, 
em termos de impacto sobre todos os aspectos do negócio, depende de eles 
estarem em contato”. Pinchot. 1989, p 35 

 
 

Para os objetivos desta pesquisa, a autonomia é um ponto de destaque importante, 

pois partimos do ponto de vista dos funcionários e seus depoimentos, para analisar a posição e 

as estratégias da L’Oréal do Brasil, quando ao estímulo ao intraempreendedorismo com foco 

na inovação. Nos trechos dos depoimentos e passagens do blog selecionados abaixo, fica 

demonstrado que os funcionários de estão ali representando o papel de mais de um setor, 

como finanças, marketing, tecnologia da informação e área industrial têm ciência desta 

autonomia e da liberdade que desfrutam para buscar soluções e investir em projetos 

coordenados por eles. 

 
 

 “... A área de finanças da L’Oréal garante muita autonomia e 
responsabilidade sobre tomadas de decisões aos funcionários, além do 
contato direto com pessoas de nível sênior e possibilidade de rápida ascensão 
na empresa. ” P 8: Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal 
Finanças.pdf - 8:1 
 
“Para dar conta do recado, é importante ser um bom estrategista, estabelecer 
prioridades e claro, ter boa intuição e muita paixão pela beleza.” P 9: Blog 
L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal Marketing.pdf - 9:6  
 
“Se você é um apaixonado por TI, quer adquirir experiência prática e busca 
um emprego no qual tenha autonomia e grandes responsabilidades, seu lugar 
é no setor de Informação e Tecnologia da L’Oréal!” P13: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Áreas L’Oréal Sistemas de Informação e 
Tecnologia.pdf - 13:6  
 
“ ‘É confiar no melhor e pior de cada um, é trabalhar em equipe, é ser a 
equipe. Mas acima de tudo é saber viver e aproveitar toda essa experiência’. 
” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos 
Trainees!.pdf - 14:32  
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal, é ter a oportunidade incrível de desafiadora de 
estar a frente de um projeto inteiramente e com isso poder fazer a diferença 
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para a Companhia’. ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, 
nossos Trainees!.pdf - 14:37  
 
 “ ‘Estou com o projeto há pouco mais de um mês e já tem contribuído para 
o meu amadurecimento profissional em relação à responsabilidade, 
autonomia, gerenciamento de prazos e conhecimento do mercado de 
produtos profissionais’. ” P18: Blog L'Oréal Talentos matéria 
Conhecendo os projetos de trainees da L’Oréal João Villaça e o 
DREAMS.pdf - 18:3  
 
“ ‘Foi bastante produtivo ter conhecido um mercado diferente, ter tido total 
liberdade para criar novos controles e organizar a área, além de ter tido 
minha primeira experiência em gestão de pessoas’. ” P19: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Conheça a área de Finanças da L’Oréal Brasil.pdf - 
19:3  
 
“ ‘O trabalho na L’Oréal me ajudou a ser uma pessoa mais dinâmica, 
exigente por alta qualidade, além de desenvolver meu espírito 
empreendedor! A L’Oréal é uma excelente empresa, reconhecida por seus 
valores, os quais tenho imensa admiração. Além do business ser interessante, 
dá oportunidade no desenvolvimento constante em habilidades humanas e 
técnicas ao longo da carreira. Traz desafios intensos e, o principal deles, é 
você ser dono do próprio negócio, em um envolvimento integral de 
dinamismo e criatividade. Cada dia é um novo aprendizado! ’, comentou”. 
P24: Blog L'Oréal Talentos matéria De estagiária a Gerente de 
Produto.pdf - 24:1 
 
“ ‘Aqui na L’Oréal você não espera as pessoas dizerem o que tem de ser 
feito, você tem que correr atrás! E é nesse tipo de aprendizado, na correria 
toda que você percebe: ‘Tenho menos de 3 meses de empresa e já sei rodar 
uma linha toda de produção! ’ ” P35: Blog L'Oréal Talentos matéria Os 
Trainees da área Industrial da L’Oréal Brasil.pdf - 35:4  

 
 
6.14 HIERARQUIA HORIZONTALIZADA 
 
 

 “Nada retarda tanto a inovação quanto ficar sentado à espera de uma permissão. (...) 

A maioria das inovações só fica óbvia a posteriori”, destaca Pinchot (1989, p. 180), se 

referindo os entraves que a burocracia ou processos decisórios em vários níveis hierárquicos 

pode representar ao empreendedorismo. O autor compara em dado momento, as etapas 

percorridas por um projeto até a sua aprovação com um executivo centralizador único, com a 

brincadeira infantil de ‘telefone sem-fio’, onde a mensagem vai sendo influenciada e chega ao 

seu destino diferente da mensagem original. Em sua opinião, essa escalada decisória é um dos 

motivos pelos quais muitas ideias acabam perdendo seu timing ou chegando ao ponto de 

aprovação sem as informações necessárias levantadas pelo responsável pelo projeto. 

Ao determinarem as premissas subjacentes do que chamaram de ‘escola 

empreendedora’ para formulação estratégia, Mintzberg et all (2010, p.144), destacaram que a 
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organização empreendedora deve preferencialmente possuir estruturas simples e ser 

igualmente maleável, tal qual sua visão estratégica, para permitir liberdade de manobra aos 

líderes visionários, que aqui, estamos relacionando aos empreendedores corporativos ou 

intraempreendedores. Essa perspectiva será sustentada por formulações estratégicas que 

tenderão a ser deliberadas em relação à visão global (neste caso, a visão da L’Oréal) e 

emergentes na maneira pela qual os detalhes se desdobram mais especificamente. 

As estruturas muito rígidas e a segmentação de decisões por níveis ou áreas, sem 

diálogo entre setores é extremamente prejudicial e limitadora das atividades inovadoras, como 

já apontou Toffler (1997, p. 145 e 147). Dentro dos depoimentos coletados, é possível 

destacar que a L’Oréal caminha em direção oposta, investindo em uma estrutura 

organizacional mais flexível, através da adoção de uma hierarquia horizontalizada, conforme 

corroboram os trechos a seguir. 

 
 

 “ ‘A cultura francesa, que dá horizontalidade à relação hierárquica, é 
extremamente positiva para o dia a dia do nosso trabalho e permite que 
estejamos constantemente em contato com outras áreas. Estamos diariamente 
pensando e repensando a imagem da empresa e criando novas maneiras de 
consolidar a reputação inovadora e sustentável da L’Oréal Brasil’. ” P 6: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas da L’Oréal Comunicação.pdf - 6:1 
 
“ ‘A L’Oréal é uma empresa que dá para o estagiário o mesmo peso de ações 
e tomadas de decisão que daria para um funcionário. Acho que essa é uma 
das grandes vantagens tanto para a empresa quanto para o estagiário, já que 
aqui todos os níveis de hierarquia são ouvidos e levados em consideração’. 
“P16: Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo o profissional da 
L’Oréal depoimento de Caio Avelar.pdf - 16:1 
 
“ ‘Sinto-me extremamente motivada, pois o ambiente de trabalho e as 
oportunidades são desafiadoras e, o mais importante, podemos aprender 
muito com os colegas de trabalho pois o diálogo é totalmente aberto com 
todos os níveis da empresa. ’ Camila, Divisão de Produtos de Grande 
Público” P42: Blog L'Oréal Talentos matéria Um time de profissionais 
para a Área Comercial.pdf - 42:19 
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6.15 GESTÃO DE RISCOS 
 
 

Ao contrário do senso comum de que empreendedores não se preocupam com riscos 

inerentes ao processo de inovar e empreender, Antoncic e Hisrich (2003), Pinchot (1989, p. 

194), Dornelas (2003) e Mintzberg et all (2010, p.135) defendem que a posição dos 

empreendedores em relação ao risco não é equivalente à de um apostador ou um especulador, 

mas sim a de um profissional que calcula os riscos e resultados projetados, para tomar duas 

decisões. 

Lidar com os riscos em um cenário onde as inovações proporcionam saltos 

qualitativos e quantitativos nos resultados das empresas e podem ser as responsáveis pela 

manutenção da liderança de mercado ou estabelecimento de uma nova vantagem competitiva 

(Gautam e Verma, 1997, p. 242; Antoncic e Hisrich. 2003, p.17), é um fator crítico para a 

manutenção de do espírito empreendedor em uma organização. Dar tempo para a maturação 

de projetos e acompanhar sua evolução, encarando possíveis falhas como um processo de 

aprendizado e não passível de punições é essencial para implementar ou gerenciar as 

estratégias em uma organização focada na inovação (Dornelas. 2003, p. 53). 

Ainda de acordo com Pinchot (1989, p.28), é possível de identificar o 

intraempreendedor a partir de um movimento onde o colaborador, em um ato de vontade, 

toma a decisão de transformar um conceito de negócio em realidade dentro da organização 

que está inserido. Independente das barreiras e riscos que isso envolva. 

As imagens e depoimentos abaixo são ilustrativos do que pode ser encontrado sobre 

a percepção dos trainees e colaboradores sobre o risco, sua gestão e suas contribuições 

resultantes. 

 
Figura 1 – Blog L'Oréal Talentos matéria Conhecendo os projetos de trainees da 

L’Oréal João Villaça e o DREAMS.pdf - 18:5  
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“ ‘Mais uma vez a sensação de frio na barriga de estar diante de uma 
novidade, de algo inesperado. Um projeto envolvendo assuntos bastante 
complexos e uma posição totalmente fora da zona de conforto se mostraram 
como uma barreira inicial para um período fantástico na minha vida 
profissional’. “ P19: Blog L'Oréal Talentos matéria Conheça a área de 
Finanças da L’Oréal Brasil.pdf - 19:6  
 
 “Como você se sente executando um projeto para a maior empresa de beleza 
do mundo?  
Bruno: ‘O primeiro receio é: Será que vai dar certo? Porém, a certeza que 
tenho é que se der, estou contribuindo para que a empresa se mantenha neste 
patamar: a maior empresa de beleza do mundo’.  
Jéssica: ‘Com uma responsabilidade enorme! Quero muito que o último dia 
chegue logo, mas rezo todos os dias para que ele demore! Espero que, ao 
longo deste caminho, eu consiga aprender muito e conhecer ainda mais esta 
empresa, e que depois de oito meses, eu me sinta satisfeita em saber que fiz 
o meu melhor’. “P34: Blog L'Oréal Talentos matéria Os Trainees 2011 
da área de Finanças de L’Oréal.pdf - 34:4 

 
 
6.16 INSPIRAÇÃO\CRIATIVIDADE\PAIXÃO 
 
 

Reunimos esses três critérios por considerar que mostram uma visão muito 

individualizada de outros critérios de peso já analisados anteriormente e estarem diretamente 

relacionados ao perfil pessoal de cada colaborador, e suas percepções sobre elementos 

essenciais ao intraempreendedorismo, o empreendedorismo e a inovação. Embora sejam 

pontuais e destoem da maioria, foram analisados e destacados aqui por serem termos 

empregados no discurso institucional da L’Oréal para estimulá-los como 

intraempreendedores. 

Os termos inspiração e paixão são utilizadas no discurso institucional da L’Oréal 

como sinônimos de motivação dentro da empresa e seus processos e identificação com a 

empresa e seus produtos, respectivamente, para fins de seleção de colaboradores, como pode 

ser comprovado nos depoimentos e trechos que serão apresentados em seguida. Já o termo 

criatividade e as derivações do verbo criar são utilizados como sinônimo de desenvolvimento 

ou inovação, para atrair profissionais com potencial empreendedor para todos os setores da 

empresa. 
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Figura 2 – Blog L'Oréal Talentos matéria A L´Oréal por um ângulo diferente.pdf - 5:1  

 
 

 “ ‘O trabalho é extremamente dinâmico e diversificado! É apaixonante! 
Fora que, dá muito orgulho ver o produto final nas lojas ou o comercial na 
TV. Você sente que todo o trabalho que está por trás valeu a pena’! ” P 9: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Áreas L’Oréal Marketing.pdf - 9:5  
 
“ O setor de pesquisa da L’Oréal agrega mais de 30 áreas especializadas, é 
uma verdadeira comunidade científica apaixonada por inventar e aperfeiçoar 
produtos cosméticos inovadores e de alta performance. ” P11: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Áreas L’Oréal Pesquisa e Desenvolvimento.pdf - 11:1 
 
“ Luiza, Trainee de Marketing ‘Ser trainee da L’Oréal é uma aventura todos 
os dias! É ter a oportunidade de desenvolver um projeto desafiador dentro da 
maior empresa de beleza do mundo. A L’Oréal te dá espaço para realizar, 
empreender e trocar com profissionais de referência no mercado. É uma 
experiência inspiradora! Trabalhar com paixão é o que me move dentro 
dessa empresa’! ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, 
nossos Trainees!.pdf - 14:11 
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal é ser corajoso e usar a paixão para enfrentar 
dificuldades, derrubar barreiras, encarar o novo e inovar’! ” P14: Blog 
L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:12  
 
“Alice Xavier queria trabalhar na L’Oréal pela tradição da empresa de 
investir em Pesquisa & Desenvolvimento, sua paixão. ” P37: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Processos seletivos L’Oréal Alice Xavier e o 
Reveal.pdf - 37:1  
 
“ ‘Sinto que tenho uma grande responsabilidade para manter e melhorar a 
atuação da empresa no Brasil e no mundo. Me sinto cada vez mais 
apaixonada e com vontade de fazer a diferença’! ” P42: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Um time de profissionais para a Área Comercial.pdf - 
42:17  
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“Julia, Trainee de Supply ‘Ser Trainee da L’Oréal é realmente uma 
experiência fascinante! É conviver com uma cultura estimulante, pessoas 
inspiradoras e um ambiente desafiador e com muitas oportunidades’. ” P14: 
Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos Trainees!.pdf - 
14:5  
 
“ ‘(...) E é essa inspiração que utilizo como combustível junto a minha 
criatividade, para honrar o investimento em pesquisa da empresa e 
INOVAR’. ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, nossos 
Trainees!.pdf - 14:7 
 
“Luiza, Trainee de Marketing ‘Ser trainee da L’Oréal é uma aventura todos 
os dias! É ter a oportunidade de desenvolver um projeto desafiador dentro da 
maior empresa de beleza do mundo. A L’Oréal te dá espaço para realizar, 
empreender e trocar com profissionais de referência no mercado. É uma 
experiência inspiradora! Trabalhar com paixão é o que me move dentro 
dessa empresa’! ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a palavra, 
nossos Trainees!.pdf - 14:11 
 
“ ‘Ser trainee na L’Oréal é um desafio constante, é viver uma cultura que te 
inspira a ser melhor a cada dia e te leva a transpor barreiras que pareciam 
impossíveis até então’. ” P14: Blog L'Oréal Talentos matéria Com a 
palavra, nossos Trainees!.pdf - 14:31  
 
“ ‘Além de estar em contato com as áreas comercial e de marketing, o 
trainee também interage com as equipes de profissionais dos salões de 
cabelereiros e revendedores da Kérastase, o que lhe dá uma visão global do 
negócio e mantem ativo o processo de criação’. ” P18: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Conhecendo os projetos de trainees da L’Oréal João 
Villaça e o DREAMS.pdf - 18:6  
 
“ Na L’Oréal, criatividade é o ar que respiramos – inspirando visão, 
desenhando conceitos, guiando nosso negócio para os lançamentos. O 
Marketing aperfeiçoa ideias, antecipa tendências e transforma-as em 
oportunidades para o nosso mercado. ” P21: Blog L'Oréal Talentos 
matéria Conheça o Marketing da L´Oréal.pdf - 21:1  
 
“ ‘O trabalho na L’Oréal (...) Traz desafios intensos e, o principal deles, é 
você ser dono do próprio negócio, em um envolvimento integral de 
dinamismo e criatividade. Cada dia é um novo aprendizado! ‘, comentou. ” 
P24: Blog L'Oréal Talentos matéria De estagiária a Gerente de 
Produto.pdf - 24:1  
 
“ ‘A L’Oréal é uma empresa rica em oportunidades e desafios. Se você tiver 
uma atitude proativa, determinação e criatividade, sempre haverá espaço 
para realizar atividades e projetos estimulantes’. ” P28: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Entrevista Felipe, supply chain da L´Oréal, nos conta 
sua trajetória profissional.pdf - 28:7  
 
“A maior empresa de beleza do mundo abre as portas para que você seja um 
de nossos colaboradores!  
Construa sua carreira com motivação, criatividade e empreendedorismo! ” 
P29: Blog L'Oréal Talentos matéria Essa é a sua chance! (processo 
seletivo).pdf - 29:1  
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“Na opinião de João a força de vontade, criatividade, dedicação e trabalho 
em equipe são fundamentais para que quer ir até o final nessa competição. ” 
P38: Blog L'Oréal Talentos matéria Processos seletivos L’Oréal João 
Araujo e o Brandstorm.pdf - 38:2  
 
“Entre as características importantes para um candidato em potencial, 
destaca o dinamismo, criatividade e proatividade. ” P39: Blog L'Oréal 
Talentos matéria Processos seletivos L’Oréal Rosana Albuquerque e o 
processo de Trainee.pdf - 39:1  
 
“ ‘Temos um processo cíclico, mas também incentivamos a criatividade 
espontânea’. ” P44: Portal Information Week Brasil Matéria Sobre 
gestão setembro de 2010.pdf - 44:2  
 
 

Após a análise das 18 categorias e interpretação de seus resultados neste capítulo, 

espera-se ter apresentado, levando em consideração as limitações da amostra e do método, a 

relação entre a forma com que a L’Oréal estimula a inovação com os conceitos sobre o 

intraempreendedorismo e suas aplicações por organizações empreendedoras, delimitado no 

referencial teórico. Um maior aprofundamento destes resultados e sua ligação com o 

problema levantado por este estudo, assim como os objetivos geral e específicos serão 

apresentados a seguir, na conclusão. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
 

Este último capítulo é o resultado das considerações da autora desta pesquisa acerca 

do tema proposto e das análises conceituais decorrentes da pesquisa a respeito do 

intraempreendedorismo. Para melhor compreensão do referencial utilizado, toda a pesquisa 

bibliográfica será apresentada, separada entre obras citadas e obras consultadas ao longo do 

processo de construção da base teórica deste projeto e que foi fundamental para o 

desenvolvimento do mesmo. 

Aqui, será conduzido um breve resumo dos capítulos anteriores, passando pelo 

problema pesquisado e suas delimitações, para caminharmos para as conclusões obtidas 

através dos resultados desta pesquisa e da interpretação crítica da autora. 

 
 
7.1 CONCLUSÕES 
 
 

Para iniciar as conclusões, é preciso resgatar o problema desta pesquisa, que baseado 

no referencial teórico utilizado, aponta que apesar da relevância e dos significativos impactos 

que o estímulo ao intraempreendedorismo trazem para a administração através da formulação 

de estratégias e estímulo à inovação, ainda há pouco consenso sobre o tema (Antoncic e 

Hisrich, 2003; Gautam e Verma, 1997; Mintzberg et all, 2010). 

 Pesquisas e estudos se aproximam em seus conteúdos dos conceitos do 

intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, mas falham em fornecer uma 

comparação clara entre a teoria e a prática por falta de uma base empírica. A tentativa de 

fornecer este contraponto empírico, foi o objetivo do desenvolvimento desta pesquisa, 

conduzida através de um estudo de caso, que buscou reunir amostras da realidade dos 

colaboradores, procedimentos e processos, através da análise do conteúdo institucional 

disponível, que embasassem o referencial teórico da pesquisa. 



 

85 

O primeiro e geral objetivo deste estudo foi compreender se a forma com que a 

L’Oréal do Brasil estimula a inovação junto aos seus funcionários poderia ser identificada 

com os conceitos de intraempreendedorismo, para a partir desta informação, aprofundar as 

análises sobre as práticas, processos e resultados. Esses dados foram importantes para o 

desenvolvimento deste projeto, pois a relevância desta pesquisa, consistiu em apontar se o 

intraempreendedorismo, considerada a dinâmica entre colaboradores empreendedores e 

administradores, pode ser mais uma opção estratégica para manter foco de uma organização 

direcionado para a inovação e a construção de um diferencial competitivo no mercado.  

Esta pesquisa, alinhada com o referencial dos autores citados e obras consultadas, 

considerou o intraempreendedorismo, que pode ainda ser encontrado em pesquisas sendo 

denominado como empreendedorismo corporativo ou empreendedorismo individual, 

dependendo da fonte consultada, como uma vertente do empreendedorismo, que no ponto de 

vista teórico aqui defendido, tem como objetivo máximo a obtenção de novas combinações, 

ou seja a inovação. Desta forma, um esclarecimento dos conceitos de ambos os termos 

empreendedorismo e inovação se fizeram necessários para que as informações levantadas 

permitissem uma análise mais clara e objetiva, buscando se afastar o máximo possível, dentro 

das limitações do método, metodologia e das percepções da própria autora, de conceitos 

similares e concorrentes, os mesmos que dificultam a clareza teórica na definição do conceito 

final do intraempreendedorismo já citada previamente. 

É importante neste ponto destacar que, na percepção da autora desta pesquisa, o 

levantamento de referências bibliográficas sobre o intraempreendedorismo no Brasil, salvo 

exceções de alguns artigos, teses e dissertações pesquisadas, ainda possui pouco 

aprofundamento nas questões essenciais para a compreensão sobre o conceito teórico do tema. 

Livros e autores pesquisados mostraram certa hesitação em escolher o ponto de vista para a 

construção conceitual a partir da organização empreendedora ou do perfil psicológico de um 

empreendedor individual inserido em uma organização, fazendo um apanhado geral e 

falhando em aprofundar conceitos e definições importantes para a compreensão do que é o 

intraempreendedorismo, fazendo com que o conteúdo resultante fique disperso entre um texto 

acadêmico, voltado à realidade e ensino da administração e textos de obras que possivelmente 

se enquadrariam sob o perfil de livros de autoajuda. O resultado desta superficialidade 

impactou diretamente no referencial teórico desta pesquisa, fazendo com que mais obras 

internacionais, artigos, teses e dissertações fossem consultadas e utilizadas. 

Para fins desta pesquisa, o intraempreendedorismo foi definido como grupo de ações 

de funcionários e equipes, estimuladas pela empresa nas quais os mesmos estão inseridos, 
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com o objetivo de gerar inovação através de projetos de pesquisa que possam disputar 

liderança no mercado ou segmento, criar processos de produção mais eficientes ou gerar 

vantagem competitiva de qualquer forma ou natureza para a empresa onde trabalham. A 

opção da perspectiva de onde se parte para a análise, por uma abordagem teórica 

prioritariamente focada na percepção da organização empreendedora sobre o 

intraempreendedorismo, partindo de seu conceito e desdobramentos sob o ponto de vista 

teórico defendido pelos autores citados, foi feita pela autora, pelo fato de fornecer um maior 

número de indícios a serem investigados, após o levantamento dos quais, iniciaram-se as 

análises do conteúdo institucional disponibilizado pela L’Oréal. 

Estes indícios foram a base para a construção de um quadro de categorias, 

posteriormente aplicadas à análise de conteúdo que é a base para os resultados da pesquisa 

realizada, para os fins deste estudo de caso único. 

É possível, através da análise do conteúdo das fontes, relacionar, a forma com que a 

L’Oréal, através do seu estímulo à inovação, sua hierarquia horizontalizada e cultura de 

valorização de indivíduos e líderes internos, além do pesado investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, com as dimensões do intraempreendedorismo e os mais tradicionais 

elementos descritos como parte da estrutura de uma empresa que estimula o 

empreendedorismo corporativo. 

Apesar da dificuldade de confirmar até que ponto há autonomia para os funcionários 

quanto à escolha de qual projeto gostariam de atuar, e se os mesmos escolhem 

prioritariamente a abordagem a ser desenvolvida, as evidências encontradas apontam para 

uma liberdade e responsabilidade individualizada pelos projetos que cada trainee e 

funcionário, inclusive estagiários, muito diferente das encontradas em empresas onde o 

empreendedorismo e o talento pessoal não têm espaço. 

Os depoimentos atribuídos aos funcionários, no blog, não indicam, em nenhum 

momento, uma realidade onde as decisões estratégicas sejam consolidadas previamente e 

isentas de alterações derivadas de oportunidades e interferências emergentes. Assim como 

nenhum dos funcionários se mostrou receoso de assumir riscos em prol da inovação e da 

pesquisa. 

Nenhuma dessas atribuições e características empreendedoras estariam sendo 

analisadas, por esta pesquisa, que tem como objetivo verificar se esse foco pode trazer mais 

resultados, se o resultado não encontrasse os objetivos de crescimento e expansão de mercado 

esperados pelo Grupo L’Oréal. A velocidade com que o grupo tem expandido suas instalações 

de pesquisa no país podem ser diretamente ligadas ao bom desempenho dos produtos no 
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mercado nacional e internacional. Com laboratórios de pesquisa no país desde 2008, a 

empresa já colheu resultados importantes no segmento de beleza, com alguns produtos 

desenvolvidos localmente e que já são sucesso no mercado local como: L’Oréal Paris Elseve 

Reparação Total 5, Reparação Total Especial Química, Elseve Hydramax Colágeno, Leites 

para Pentear, uma inovação na categoria de produtos sem enxágue no mundo, Garnier 

Fructis Liso Absoluto, Liso Absoluto Escova, Fructis Óleo Reparação 3 Óleos, Fructis Stop 

Queda, Fructis Reidratação 72 horas e L’Oréal Professionnel X-Tenso Care. Alguns desses 

produtos com o L’Oréal Professionnel X-Tenso Care e L’Oréal Paris Elseve Reparação Total 

5 já foram lançados mundialmente e estão atualmente em processo de expansão da sua 

presença global. 

O aumento no número de pedidos de registro de patentes pode ser verificado tanto no 

INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), no período de 2004 a 2012 (não há 

registros mais atuais disponíveis através do portal INPI), como no WIPO (World Intellectual 

Property Organization), no período de 2004 a 2014, onde também pode ser verificada uma 

tendência à diminuição do número de patentes no INPI, enquanto o número de pedidos 

registrados no WIPO tendo como país de origem o Brasil e PCT, que é o código internacional 

que permite que o registro do pedido de patente seja feito simultaneamente em mais de 148 

países, aumentaram. O motivo desta variação, não foi aprofundado nesta pesquisa, pois foge 

aos objetivos desta dissertação, uma vez observada a melhora nestes índices de desempenho, 

embora mereça menção para orientar futuros estudos sobre os temas intraempreendedorismo e 

inovação. 

Também é possível, a partir das entrevistas e textos coletados da imprensa, concluir 

que a expansão da L’Oréal do Brasil está de acordo com os objetivos da organização, para 

quais a mesma traçou suas metas de inovação. Um novo centro de pesquisas está sendo 

construído no país, para dar vazão à demanda estimulada, que vai de encontro aos objetivos 

de crescimento que reforçam a compatibilidade com a adesão de uma estratégia de 

empreendedorismo, conforme foi apresentado na justificativa desta pesquisa. 

Apesar das limitações desta pesquisa, sua amostra, método e influências pessoais do 

julgamento da autora durante as análises, é possível relacionar a forma como a L’Oréal do 

Brasil estimula a inovação com o intraempreendedorismo e constatar que as estratégias, em 

conjunto, da organização vêm obtendo um impacto positivo no seu crescimento estrutural, 

crescimento de mercado e número de registro de patentes atribuídas ao Brasil e PCT, tanto no 

INPI como no WIPO nos últimos 10 anos. 
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Essa conjuntura foi certamente essencial para a manutenção da empresa em seu 

patamar de líder de mercado em cosmética e beleza no Brasil, assim como contribuiu para a 

manutenção efetiva de vantagem competitiva no segmento. 

 
 
7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
 

Apesar dos esforços desta pesquisa, não foi possível uma confirmação direta, por 

parte da L’Oréal do Brasil, da utilização do intraempreendedorismo como parte de sua 

estratégia de incentivo à inovação. Conforme já apontado por Gautman e Verma (1997), a 

resistência das organizações em compartilhar informações internas ou ainda em receber 

pesquisadores, impõem uma grande barreira à expansão do conhecimento empírico sobre o 

intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo. 

 Para levar a pesquisa um passo adiante e buscar indícios sobre a influência do 

mesmo através de dados mensuráveis de desempenho e sobre os resultados em inovação em 

empresas empreendedores, sugere-se a persistência em buscar empresas abertas a 

compartilhar tais informações e que tenham interesse em melhor mapear o processo de 

formulação estratégica através do intraempreendedorismo. 

Sugere-se ainda, como possível desdobramento desta pesquisa, a exploração dos 

motivos que levam à variação nos registros nacionais, investigando a tendência à 

internacionalização dos registros de patentes da L’Oréal, assim como compreender como são 

atribuídos os créditos aos pesquisadores envolvidos na inovação, o que não foi identificado 

nesta pesquisa, pois as patentes foram atribuídas à um número restrito de pesquisadores 

internacionais. 

Por último, sugere-se a ampliação desta pesquisa, buscando aplicar a metodologia e 

os conhecimentos aqui apresentados sobre o intraempreendedorismo, respeitando as 

particularidades de cada caso, em diferentes setores e empresas, para que seja possível 

construir uma maior base de informações sobre o intraempreendedorismo como estratégia por 

diferencial competitivo, no Brasil. 
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9.APÊNDICE  
 
 
Anexo 1 – Tabela de registro de Patentes INPI 
 
 

PEDIDOS DE PATENTES JUNTO AO INPI EM NOME DE 

L'ORÉAL* 

2012 10 

2011 56 

2010 101 

2009 103 

2008 143 

2007 73 

2006 65 

2005 107 

2004 79 

* Informações segundo consulta à base de dados através do site 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, quanto às 

patentes em geral, no nome de requerente como L'Oréal, Loreal, 

l'oreal e nomes próximos. 
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Anexo 2 – Tabela de registro de Patentes WIPO 
 
 

PEDIDOS DE PATENTES JUNTO AO WIPO EM NOME DE 

L'ORÉAL* 

2014 0 

2013 24 

2012 31 

2011 43 

2010 27 

2009 27 

2008 0 

2007 1 

2006 0 

2005 0 

2004 2 

* Informações segundo consulta à base de dados através do site 

do World Intellectual Property Organization - WIPO, quanto às 

patentes registradas com o Brasil como país de origem, em nome 

de requerente L'Oréal, Loreal, l'oreal e nomes próximos. 
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Anexo 2.1 – Tabela de registro de Patentes WIPO 
 
 

PEDIDOS DE PATENTES JUNTO AO WIPO EM NOME DE 

L'ORÉAL* 

 

2014 
159 

2013 347 

2012 302 

2011 257 

2010 193 

2009 172 

2008 109 

2007 56 

2006 95 

2005 60 

2004 80 

* Informações segundo consulta à base de dados através do site 

do World Intellectual Property Organization - WIPO, quanto às 

patentes registradas sob o código PCT, que permite que a patente 

seja realizada simultaneamente em mais de 148 países, em nome 

de requerente L’Oréal, Loreal, l'oreal e nomes próximos. 

 

 

 

 


