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Resumo: O artigo busca trazer à luz as relações humanas existentes dentro das 
organizações, como se tem dado este processo de gestão de pessoas e principalmente 
correlacionar a gestão de pessoas com conceitos de empreendedorismo. Neste aspecto 
destaca-se a importância do espírito empreendedor estar presente na organização, 
impulsionando o desenvolvimento das pessoas bem como o forte envolvimento entre seus 
colaboradores, com os objetivos da empresa. E por meio de um estudo de caso feito em uma 
empresa de vendas de consórcio de São José dos Campos – a Remaza Consórcio, busca-se 
correlacionar a teoria descrita com um estudo prático, considerando-se que a empresa 
estudada procura incentivar atividades empreendedoras em seu dia-a-dia. 
Palavras-Chave: Gestão de pessoas; Empreendedorismo; Intrapreneurs. 
 
 
1. Introdução 
 O comportamento humano nas organizações tem ganhado muito espaço nas 
discussões, uma vez que o elemento humano foi percebido como grande ativo das 
organizações. É preciso adotar um modelo de gestão em consonância com os objetivos 
organizacionais, onde possa se obter um desempenho previamente determinado dos 
colaboradores, visando o atendimento das metas organizacionais. 
 A administração estratégica de recursos humanos, conforme colocado por 
Albuquerque (2002), enfatiza as seguintes características: 

• Reconhecimento explícito dos impactos do ambiente organizacional externo; 
• Reconhecimento do impacto da competição e dinâmica do mercado de trabalho; 
• Priorização do “longo prazo”; 
• Enfatização da importância da decisão; 
• Consideração de todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico; 
• Integração de estratégias corporativas e estratégias funcionais. 

Todas essas colocações implicam uma administração voltada para a subjetividade, visto que 
os colaboradores (pessoas) “são” e não “têm”, o que significa essência subjetiva e individual 
do ser humano. 
 Conforme colocado por Davel e Vergara (2001), a gestão de pessoas tem sido 
constantemente orientada para o modo do “ter”, não deixando espaço para que questões 
subjetivas possam contribuir e exercer seu papel na gestão de pessoas. Tem calcado suas 
práticas em uma visão normativa e racional, privilegiando o tratamento às pessoas como 
“recursos disponíveis para a produção de bens e serviços” (DAVEL e VERGARA, 2001).  
 No discurso que considera a subjetividade na gestão de pessoas, esta deve considerar 
três aspectos principais: 

• A pessoa como ser múltiplo, multidimensional e polivalente; 
• A pessoa como ser integrado, criativo e intuitivo; 
• A pessoa como flexível, aprendiz e inovador. 

Podemos verificar que as características necessárias a um indivíduo na organização 
contemporânea vão de encontro às características necessárias dos chamados 
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“empreendedores”, que cada vez mais estão atuando dentro de corporações, ao contrário do 
que relata a maior parte da bibliografia, onde o empreendedor é o empresário que inova. 
Inovação é necessária a todas as organizações, e estas devem contar com empreendedores 
como colaboradores para inovar constantemente e buscar vantagem competitiva. 
 No entanto, as pessoas ainda são vistas na maioria das organizações como “recursos 
humanos”. É um paradigma forte, que precisa ser trabalhado e mudado. Na gestão de pessoas, 
as organizações constantemente lançam mão de modelos de gestão engessados, como 
avaliação de performance, construção de carreira, bônus, o que leva a uma gestão objetiva dos 
colaboradores, desconsiderando aspectos subjetivos e individuais. 
 De acordo com o exposto por Townley (2001), a perspectiva foucaultiana afirma que o 
indivíduo não é algo dado, ele é formado como produto de técnicas sociais de poder. Nessa 
perspectiva, o poder não é algo negativo, e sim produtor de realidade. Produz indivíduos e 
conhecimento. 
 A partir desta análise, conclui-se que as relações organização-indivíduo são baseadas 
em poder e conhecimento. Além disso, as relações atuais organização-indivíduo são geridas 
por contratos de trabalho, que dificultam a abordagem subjetiva da gestão de pessoas, 
deixando claro que o poder é unilateral. 
 Neste trabalho, procura-se verificar, por meio de estudos bibliográficos em conjunto 
com estudo de caso, as características das pessoas empreendedoras dentro das organizações, e 
de que forma as organizações estão realizando a gestão dessas pessoas. Sabemos da existência 
de um gap entre os estudos científicos e suas aplicações na prática. Além disso, muito se tem 
estudado sobre empreendedores e novos negócios, mas é preciso analisar a atual situação de 
empreendedores dentro de organizações, como colaboradores. 
 Este artigo pretende explorar o quanto se tem aplicado das novas técnicas de gestão de 
pessoas que levam em consideração a subjetividade do indivíduo nas organizações, buscando 
por pontos de atenção e mostrando as atuais práticas que podem levar ao sucesso na gestão de 
pessoas. 
 
 2. Metodologia 

O trabalho iniciará com uma revisão bibliográfica sobre os tópicos: 
• Gestão de pessoas 
• Empreendedorismo 

A revisão bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de um material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 1999). A pesquisa 
bibliográfica neste trabalho tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com os 
temas referentes à gestão de pessoas e empreendedorismo, visando torná-los mais explícitos e 
melhor estruturá-los. Proporciona também condições de desenvolver uma estrutura de análise 
para auxiliar na tomada de decisão, combinando as diferentes visões apresentadas do tema 
estudado. 

Com base na revisão bibliográfica, será feito um estudo de caso, visando verificar a 
aplicação da teoria verificada. Dada a multidisciplinaridade do tema abordado, optou-se por 
uma metodologia qualitativa, que permitisse a análise de critérios objetivos e subjetivos, a 
consideração das percepções pessoais dos entrevistados, assim como a construção de inter-
relações entre assuntos tão difíceis de medir e delimitar. Em um estudo de caso, segundo Yin 
(2001), a essência é “a tentativa de iluminar uma decisão ou conjunto de decisões: por que 
elas foram tomadas, como foram implementadas e com que resultado”. Nesse sentido, 
estamos nos referindo a uma indagação empírica que “investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de um contexto real, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente evidentes e no qual fontes múltiplas de evidência são utilizadas” (YIN, 2001). 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 3 

 Em estudos de casos, a empresa estudada não é escolhida ao acaso. É preferível que 
ela seja selecionada intencionalmente para encontrar os objetos de estudo contidos na questão 
da pesquisa. A evolução do conhecimento do fenômeno dependerá da correta escolha do(s) 
caso(s). (YIN, 2001). Assim, os critérios de seleção adotados foram: adequação ao tema e a 
facilidade de acesso do pesquisador. Desta forma, escolheu-se como objeto de estudo, uma 
unidade da empresa Consórcio Remaza – Filial de São José dos Campos, interior de São 
Paulo. 
 Para realização do artigo, opta-se por um estudo de caso único e não múltiplo. De 
acordo com Yin (2001) os projetos de caso único são apropriados a várias circunstâncias. 
Encontra-se um fundamento lógico quando representa o caso decisivo ao se testar uma teoria 
bem formulada. A teoria especificou um conjunto claro de proposições, assim como as 
circunstâncias nas quais se acredita que as preposições sejam verdadeiras. Para confirmar, 
contestar ou estender a teoria deve existir um caso único, que satisfaça todas as condições 
para testar a teoria. O caso único pode, então, ser utilizado para se determinar se as 
preposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explanações 
possa ser mais relevante. 
 
3. Gestão de pessoas 
 Toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau do desempenho 
conjunto de seus recursos (econômicos, financeiros, pessoal, etc.) para seu sucesso. As 
organizações mais pressionadas pelo mercado e que tem acesso a técnicas e conceitos 
inovadores com maior facilidade chegam primeiro e passam a ser consideradas benchmarks 
da área. Elas estabelecem referências que passam a ser seguidas por aquelas que se espelham 
no que ocorre com o chamado mercado (FISCHER, 2002). É neste contexto que as relações 
de liderança têm vital importância para a empresa. Como definem Limongi-França e Arellano 
(2002), a liderança é um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre 
pessoas. O núcleo desse processo de interação humana é composto de líder ou líderes, seus 
liderados, um fato e um momento social.  
 Bergamini (1994 apud VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2004), faz uma 
distinção importante entre dois tipos de liderança: a transacional e a transformacional. E 
explica que liderança transacional é marcada pelo comportamento condicionado, no qual um 
indivíduo aceita seguir um lider porque este possui os meios para viabilizar a troca, seja por 
meio de remuneração, de influência política, punição, etc. Neste processo o seguidor aceita as 
ordens do líder por uma questão de poder formal. A relação de troca entre o líder e o seguidor  
desaparece no momento em que o líder não pode mais recompensar ou punir os liderados. 
 Em outra perspectiva a liderança do tipo transformacional, ou administração dos 
sentidos, é o processo pelo qual o líder influencia na definição da realidade dos liderados. 
Esse relacionamento caracteriza-se pela articulação da experiência e dos sentidos 
compartilhados pelo grupo social de forma que se viabilizem determinados modos de ação. 
Nesse processo, o relacionamento entre líder e seguidor é marcado pela necessidade existente 
ou pela solicitação do seguidor em potencial. Este tipo de liderança caracteriza-se pelo 
conhecimento, por parte do líder, das necessidades intrínsecas do liderado para que aconteça a 
satisfação motivacional que permite a ação. Aqui está implícita a idéia de grande 
sensibilidade do líder em relação aos liderados (VASCONCELOS e VASCONCELOS, 
2004). 
 Na literatura atual, observa-se a preocupação acentuada com a formação de equipes e 
grupos de trabalho no processo de liderança, explicitada no conceito de liderança de alto 
desempenho, em que o líder é, antes de tudo, um catalisador de talentos na formação de novas 
competências e garantia de resultados em processos competitivos de mercados e ambientes 
economicos globalizados (LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002). 
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 Além da questão da liderança, existe a cultura organizacional, fator importante na 
gestão de pessoas. De acordo com Morgan (1996), quando a cultura é considerada como fator 
importante na análise da organização, faz-se uma referência ao processo de construção da 
realidade que permite às pessoas compreender eventos, ações e situações particulares de 
maneiras distintas.  
 Quando a cultura organizacional é favorável à inovação, liberdade de criação e 
autonomia, o ambiente proporcionado é acolhedor de atitudes empreendedoras, facilitando o 
desenvolvimento deste tipo de personalidade. 
 Algumas organizações trabalham na gestão de pessoas de forma a possibilitar o 
equilíbrio dos três conjuntos de interesses existentes entre indivíduo e organização: o cargo, a 
carreira e o restante da organização. A relação entre estes interesses pode ser vista na Figura 
1, conforme exposto por Morgan (1996): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Relação entre interesses pessoais e organizacionais 
Fonte: “Imagens da Organização”, Gareth Morgan, p. 154 

 
 O ideal é que estas três forças estejam em equilíbrio, de forma a possibilitar que o 
indivíduo e a organização ganhem com a relação estabelecida. O desequilíbrio desses 
interesses pode gerar competições e conflitos, gerando assim perdas para o indivíduo e 
também para a organização. Na gestão moderna, busca-se o relacionamento ideal, onde o 
empregado ganha e, conseqüentemente, a organização lucra com seus ganhos. 
 Pessoas são complexas por natureza. Entendamos complexidade não como 
dificuldade, e sim como algo que tem diversos fatores a serem analisados conjuntamente 
(MORIN, 2004). A complexidade natural do ser humano leva a uma grande dificuldade na 
gestão de seus talentos. Identificar fatores motivacionais e mantê-los, buscar o equilíbrio de 
interesses pessoais e organizacionais e administrar conflitos, são alguns dos pontos a serem 
analisados na complexa tarefa da gestão de pessoas. 
 A gestão de conflitos é o maior desafio nesta tarefa. Ainda de acordo com Morgan 
(1996) os gestores podem administrar os conflitos advindos de um possível desequilíbrio de 
interesses de cinco formas distintas, variando conforme sua personalidade e forma de 
administrar: 
 - Impeditivo: tende a ignorar os conflitos, esperando que os mesmos desapareçam, usa 
de sigilo para evitar confrontamentos. 
 - Negociador: procura comprometimentos e entendimentos para soluções satisfatórias 
ou aceitáveis. 
 - Competitivo: Busca situações de ganho e perda, utiliza a rivalidade e jogos de poder, 
força a submissão. 
 - Acomodador: tende a ceder, submete-se e obeece. 
 - Colaborador: Busca soluções integradoras, compartilha idéias e informações, encara 
os conflitos e problemas como desafios. 

 
   Cargo 

 
    Carreira 

 
Exterior da 
Organização 
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 O grande desafio é entender como utilizar práticas de gestão de pessoas quando os 
colaboradores se apresentam como grandes empreendedores. O primeiro passo é entender o 
que são empreendedores e quais suas características pessoais, o que buscam e o que os 
motiva. 
 
4. Empreendedorismo 

O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o 
século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. 
(Timmons, 1994) 

Desde a década de 90, o conceito de empreendedorismo tem sido propagado em todo 
território nacional. Uma variedade de fatores talvez possa explicar com nitidez o emergente 
interesse pelo assunto, já que, principalmente nos Estados Unidos, país onde o capitalismo 
tem sua principal caracterização, o termo entrepreneurship é conhecido e referenciado há 
muitos anos, não sendo, portanto, algo novo ou desconhecido.  

Segundo Dornelas (2001),  
Mas, afinal, qual é a melhor definição para empreendedorismo? 
Muitas são as definições, mas quiçá uma das mais antigas e que talvez 
melhor reflita o espírito empreendedor seja a de Joseph Schumpeter 
(1949): 'O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 
existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 
novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos 
materiais'. 

 Para Shumpeter (1912), os empresários são um tipo especial de empreendedores, 
sendo peculiar a estes a inovação, e não se adequar somente ao mero comportamento 
econômico racional. Ao analisar estas características do empreendedor, analisa também as 
dificuldades de mudanças e a existência de prisões aos paradigmas vigentes; desta forma, a 
capacidade transformadora do empreendedor está ligada à sua capacidade de transformar o 
mundo, como ele mesmo chamou, de destruição criativa: 

É o produtor que, via de regra, inicia a mudança economica, e os 
consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim 
dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um 
aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar. 

           Segundo Drucker (1986), o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a 
ela e a explora como sendo uma oportunidade de inovação. E enfatiza que: 

A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio 
pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 
negócio diferente ou um serviço diferente. Ela pode ser apresentada 
como uma disciplina, ser apreendida e ser praticada. Os 
empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes 
de inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades 
para que uma inovação tenha êxito. E os empreendedores precisam 
conhecer e pôr em prática os princípios da inovação bem-sucedida. 

 De acordo com Dornelas (2001), No caso brasileiro, a preocupação com a criação de 
pequenas empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade 
desses empreendimentos são, sem dúvida, motivos para a popularidade do termo 
empreendedorismo, que tem recebido especial atenção por parte do governo e de entidades de 
classe.  

Schumpeter (1985) enfatiza a figura do empreendedor como aquele que cria novos 
negócios, podendo também inovar dentro de negócios já existentes, e assim ser empreendedor 
dentro de uma empresa já constituída. 

Pinchot (1989 ) preconiza a necessidade de mudança nas estruturas organizacionais 
que para terem agilidade é necessário uma estrutura menos hierarquizada, onde todos na 
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empresa circulam em função do negócio e não de sua função hierárquica. Aqui a visão do 
todo é impositiva, logo o empreendedor é visto como um sujeito holista. 

Horton e Reid (1993), com uma visão ampla das transformações organizacionais, têm 
foco no empregado empreendedor que vê na empresa uma segunda casa. Para eles as 
formalidades geram um hiato entre o discurso e a ação, é necessário que todos na empresa 
compreendam que a rentabilidade do negócio não gera apenas lucro para os financiadores e 
acionistas, que podem migrar facilmente seus investimentos para outras empresas, logo a 
responsabilidade no andamento das atividades é responsabilidade de todos na organização. E 
complementa Farrel (1993) que o empreendedor é aquele que ouve cuidadosamente os 
clientes, não porque alguém pediu, mas para obter novas idéias, para melhorar seu produto ou 
serviço, seu desempenho. E, já que está melhorando, é preciso acompanhar o 
desenvolvimento desse produto e obter total conhecimento sobre ele. 

O empreendedorismo tem se tornado a maior força econômica do mundo e a 
influência do empreendedorismo sobre a economia, pelo estímulo à inovação e à 
concorrência, tem transformado as formas de criar, fazer e estabelecer negócios. (LEITE, 
2002). Para este autor, trabalhar sem empreender é desperdiçar esforços, sendo o 
empreendedor um artista, um criador. Alguém que cria novos produtos, novos empregos, 
novas coisas, e não criam porque querem, mas porque têm uma grande necessidade de 
realização. 

Sendo assim os intraempreendedores (intrapreneurs) têm responsabilidades maiores 
que as dos demais e são tratados como aqueles que podem assumir responsabilidade pelas 
inovações de qualquer espécie dentro da organização, como cita Pinchot (1989): 

Os intraempreendedores farão toda a diferença entre o sucesso e o 
fracasso das empresas. O custo de se perder talentos empreendedores é 
maior que o da simples perda de um técnico qualificado ou de um 
elemento eficaz de marketing. Os intraempreendedores são os 
integradores que combinam os talentos dos técnicos e dos elementos 
de marketing, estabelecendo novos produtos, processos e serviços. 
Sem eles a inovação permanece em estado potencial, ou move-se ao 
ritmo glacial dos processos burocráticos que não são mais adequados 
em um ambiente repleto de concorrência empreendedora. 

Segundo Dornelas (2001),  
O momento atual pode ser chamado de era do empreendedorismo, 
pois são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais 
e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os 
conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos 
empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade.  

              Nota-se que a respeito das exatas definições do termo empreendedor há um consenso 
entre os estudiosos de que o que distingue o empreendedor das outras pessoas é a maneira 
como este percebe a mudança e lida com as oportunidades. Os empreendedores são 
fundamentais para o sucesso de uma organização, pois eles vêem oportunidades onde 
ninguém vê; eles antecipam o problema e o resolvem; eles assumem responsabilidades. Na 
verdade, eles possuem uma considerável importância diante do alcance dos objetivos 
organizacionais (JUNIOR, 2002). 
           O sucesso de uma organização também depende das habilidades do empreendedor, que 
correspondem às facilidades para utilizar as suas capacidades. São inúmeras as habilidades 
necessárias para a operação de uma organização. Algumas mais importantes são: 

• Habilidade de identificação de novas oportunidades; 
• Habilidade de valorização de oportunidades e pensamento criativo; 
• Habilidade de comunicação persuasiva; 
• Habilidade de negociação; e 
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• Aquisição de informações. 
 

5. Estudo de caso Consórcio Remaza – Filial São José dos Campos 
O estudo foi realizado em uma empresa de vendas de consórcios, por tratar-se de um 

ramo onde as interações entre as pessoas e atividades de características empreendedoras são 
reconhecidas como de suma importância para o crescimento e competividade da empresa. O 
Consórcio Remaza está no mercado desde 1969, quando teve inicio suas atividades de vendas 
de consórcio. Atualmente, além desta atividade, que é sua atividade principal, o grupo é 
composto por outras unidades de negócio, sendo: Gimba (atacadista); 06 Concessionárias de 
Motos - Honda; 04 Concessionárias de Automóveis - Honda (Daitan); 02 móteis (Desiree); 
SGI (Sistemas de informação); Primarca (concessionária GM); Auto Fácil (Loja de autos 
usados) entre outros. Os resultados de vendas, da divisão consórcio nos últimos três meses 
ultrapassaram R$ 20 milhões com mais de 600 cotas vendidas. 

A filial de São José dos Campos, objeto deste estudo, inaugurada em novembro de 
1998, apenas dois anos depois atingiu a média de vendas de R$ 2.000.000,00 mensais, com 
uma equipe de 35 vendedores, três supervisores e um gerente, metas que a colocava entre as 
três melhores do grupo. No ano de 2002 com a saída do gerente e dos supervisores, toda a 
equipe passa por uma reformulação. Em 2005, a filial fazia parte de um plano para ser 
fechada, devido à baixa produção e pior qualidade de vendas da empresa. Suas vendas 
estavam em torno de R$ 220.000,00 mensais. 

Em dezembro de 2005 a antiga gerência é chamada de volta, e após algumas medidas 
de reformulação da equipe, e forte trabalho motivacional, as vendas voltam a crescer, de tal 
forma que em maio de 2006 ultrapassavam R$ 2.100.000,00 mensais, fazendo com que a filial 
ocupasse o quinto lugar do total de vendas da empresa. Para que a filial de São José dos 
Campos retomasse o crescimento algumas ações de forte impacto são tomadas, e é neste 
contexto que surgem características empreendedoras. Para entender estes fatores que 
constituem o empreendedor no ambiente organizacional, buscam-se através de entrevista com 
o gerente e com os supervisores da filial, informações que possam ser relevantes para o 
estudo. A entrevista com o gerente foi executada em junho/06. Algumas considerações feitas 
pelo gerente: 

“Como lido com vários vendedores, existem alguns que precisam de motivação 
diferenciada, principalmente pelo fato de não existir um controle muito forte quanto ao 
trabalho feito na rua, é muito difícil fazer com que estes vendedores dêem o seu máximo”. 
Com esta exposição fica claro a necessidade de elaborar uma forma de melhor conduzir a 
equipe e a presença de alguns traços psicológicos comuns aos comportamentos dos 
empreendedores no gestor, como inovação, criatividade, correr riscos, competência reflexiva, 
agressividade, independência.  

“Quando voltei para empresa, recebi em minhas mãos uma filial falida, com 
vendedores, supervisores, administradores, caseiro, todos desmotivados”. Na época, foi 
colocado para a equipe que quem não entrasse em seu ritmo, estaria fora da mesma. A partir 
daí o ritmo colocado foi aumento do trabalho, a qualidade de vendas e alegria no 
desenvolvimento do trabalho. Foi necessário demitir 17 vendedores e um supervisor, foram 
contratados vendedores com um perfil adequado ao novo ritmo e automaticamente as vendas 
aumentaram.  

Atualmente o grupo de 33 vendedores, está dividido em três equipes de vendas, e para 
mantê-los atentos e envolvidos, relata o gerente: “Todos os dias: treinamento; motivação e 
cobrança foram fundamentais para resultado rápido”, mas também algumas ações inusitadas 
deram à equipe segurança, empenho e prazer em vender: 
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• A equipe que mais vender (em um período curto, no máximo três dias), ganha 
uma hora de entretenimento (boliche) com tudo pago, e as equipes perdedoras 
pagam; 

• Coloca-se uma meta para cada equipe, e a equipe que cumpri-la, ganha um 
prêmio também de entretenimento, que pode ser churrasco, boliche, pizza ou 
“cervejada”; 

• No salão de reunião, são distribuídas bexigas com prêmios – 03 vales 
refeições, 10 vales transportes, 01 TV, 01 DVD, uma mensagem do tipo “tente 
novamente”, e outros – e a cada venda realizada o vendedor tem o direito de 
estourar uma bexiga e levar o prêmio na hora; 

• Foi lançada uma “corrida de cotas”, em que o vendedor que atingir duas cotas 
primeiro, ganha R$ 50,00; 

• Em outro momento, foi lançada a mesma “corrida” para equipe que vendesse 
primeiro a somatória de R$ 200.000,00, ganharia uma churrascada, ou passeio 
a um parque de diversões. 

Além destas ações próprias do gerente, ele menciona a importância de algumas ações 
feitas pela matriz que envolve todas as filiais, por exemplo, a filial São José dos Campos 
compete com outra filial, e quem vende mais, ganha um prêmio de R$ 1500,00. Dentro da 
filial estudada, em caso positivo, o prêmio será utilizado em viagem, com tudo pago, porém 
só participam do prêmio os dez vendedores e os dois supervisores com maiores vendas no 
mês, e estes podem levar um acompanhante. 

Com o objetivo de verificar as atitudes empreendedoras no gerente da filial, foi 
realizada uma entrevista, não estruturada. Segue algumas informações inferidas pelo Gerente 
da Filial Remaza – São José dos Campos. 

Fora perguntado se ele se sente um empreendedor, e se ele classifica suas atitudes 
como sendo de espírito empreendedor. E a resposta obtida é que ele se sente sim, um 
empreendedor, pois sempre faz inovações de todos os tipos, visando melhorias nos resultados 
de vendas e, motivação de seu pessoal. O que caracteriza sua preocupação não somente com 
receitas, mas com a equipe que no caso de vendas de consórcio podem ser consideradas sua 
principal fonte. Quanto às atividades que impulsionam as vendas, citadas anteriormente, ele 
menciona que quase todas filiais fazem este tipo de desafios, ficando a cargo dos gerentes de 
cada filial a divulgação. A diretoria da empresa apenas acompanha para que não haja abusos, 
que possam denegrir a imagem de algum funcionário, bem como da própria empresa. 

O gerente da filial São José dos Campos demonstra muita preocupação com a 
concorrência, o que caracteriza reconhecimento explícito dos impactos do ambiente 
organizacional externo e, embora reconheça que até o momento não foram feitas grandes 
ações pelos concorrentes, ele diz que busca conhecer o produto do concorrente e criar 
argumentos para o departamento de vendas, antes mesmo que eles encontrem clientes 
perguntando sobre este concorrente.  

Era importante entender como as ações desenvolvidas por este gerente, que 
possibilitaram tirar a filial São José dos Campos, da situação de “provável” fechamento, para 
ocupar as primeiras colocações em vendas da empresa, era vista pela diretoria. Ele mencionou 
que sempre recebe elogios em reuniões gerais, para incentivá-lo. Porém não houve nenhuma 
ação para capturar estes conhecimentos adquiridos, e passar para outras unidades. Embora não 
exista nenhum programa de geração de idéias na empresa, quando surge alguma ação feita, 
que gere resultados positivos e pelo sentido inovativo chame a atenção da diretoria, estas 
ações são comunicadas a todos os gerentes e supervisores, para que apliquem em suas filiais. 
Mas que na prática o que ocorre é muita troca de informações entre gerentes de diferentes 
localidades, que constitui parte da cultura organizacional. 
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Buscamos entender se seus funcionários e supervisores demonstravam atitudes 
empreendedoras. Ele diz que criam ou inovam muito pouco. Na maioria das vezes copiam 
idéias feitas anteriormente, que já tinham obtido resultados dentro da filial. Menciona que 
sempre pede opinião para o grupo, mas na maioria das vezes quem resolve o que deve ser 
feito é o gerente mesmo, e explica, que isto se deve ao fato, dos supervisores e vendedores 
estarem mais preocupados em ir para campo e vender, confiando ao gerente estas ações 
empreendedoras. 

Ao tentarmos entender se existia alguma coisa que o gerente gostaria de mudar e não 
conseguia em sua filial, foi respondido que seria preciso investir em marketing: propaganda 
em rádio e panfletagem, e ressalta que se trata de um tipo de mídia barata e que poderia trazer 
bons resultados (experiência obtida anteriormente em outra empresa), mas que a Remaza 
nunca havia investido neste tipo de ação. Porém ele tomou a iniciativa de dar os primeiros 
passos para investir neste tipo de evento e, a primeira propaganda em rádio já tem previsão de 
ser realizada no segundo semestre de 2006.  

Demonstra assim mais uma característica de vital importância para um empreendedor, 
que não somente inova, mas também precisa correr riscos e demonstrar visão do futuro. E 
mesmo estando dentro de uma empresa, as suas características empreendedoras podiam ser 
exploradas não só para obtenção de benefícios próprios, mas também para toda sua equipe, e 
da empresa Remaza como um todo. 

 
6. Conclusões 
 As ações do gerente da filial São José dos Campos comprovam seu comportamento 
empreendedor. Várias características apresentadas nas ações estudadas, assim como em 
entrevista com o gerente da filial permitiram verificar habilidades compatíveis com as 
características empreendedoras colocadas por autores diversos, trazendo resultados positivos à 
organização. As habilidades necessárias, conforme colocado anteriormente, puderam ser 
observadas nas seguintes atitudes: 
 

Tabela 1: Habilidades Empreendedoras Identificadas no Estudo 
Habilidade de identificação de novas 
oportunidades 

Isto ocorre, quando parte do gerente analisado, 
possibilidades de novas formas de divulgar seu 
trabalho, e assim aumentar as vendas mensais, por 
meio de divulgação na rádio da cidade e 
panfletagem. 

Habilidade de valorização de oportunidades e 
pensamento criativo 

Fortemente caracterizado pelas atividades que 
motivam seu pessoal, chamados de desafios, que 
impulsionam as vendas. Fica demonstrada a forte 
valorização de oportunidades e a criatividade para 
gerar cada um destes desafios. 

Habilidade de comunicação persuasiva Habilidade exposta nas muitas vezes que cria 
desafios para motivar seu pessoal. Fica claro que o 
gerente da filial estudada consegue comunicar 
efetivamente suas ações e que do outro lado são 
plenamente aceitas pelos seus colaboradores. Isto é 
possível evidenciar através dos valores de vendas 
mensais obtidos, que levaram a filial São José dos 
Campos a obter o quinto lugar em vendas geral. 

Habilidade de negociação Negociar para um empreendedor torna-se 
imprescindível, principalmente em vendas de 
consórcios, e fica clara a forte habilidade em 
negociar não só com seus clientes, mas também com 
sua equipe. E o fato de conhecer cada participante de 
sua equipe, possibilita demonstrar fortemente esta 
habilidade. 
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Aquisição de informações Neste caso o empreendedor demonstra que está 
sempre ligado em novas oportunidades, como novas 
fontes de divulgação relacionadas no decorrer do 
trabalho. Que possibilitam ao gerente sempre ter 
novas opções e dinamismo inerente à sua atividade. 

 
 A liderança exercida por ele em seus liderados é do tipo transformacional, tipicamente 
observada em líderes com características empreendedoras, que conseguem trazer seus 
colaboradores para os objetivos traçados pela organização. Utiliza-se de conhecimento das 
necessidades dos liderados para mantê-los motivados a atingir as metas colocadas.  
 Por outro lado a organização permite que ele desenvolva sua carreira, dando-lhe um 
cargo compatível com suas aspirações. Isso faz com que os interesses da organização sejam 
atingidos e mantidos, com um gestor da filial motivado e feliz. Os desafios constantes 
enfrentados por ele fazem com que ele se mantenha cada vez mais motivado, indo de encontro 
à sua natureza empreendedora, sem reprimir desejos e aspirações. Os equilíbrios dos 
interesses pessoais e organizacionais não estão em risco, desta forma todos tendem a ganhar 
na relação estabelecida. 
 Podemos observar que a organização tem disseminado as idéias aplicadas nesta filial 
em outras, mas a atitude empreendedora muitas vezes não é mantida. O gerente analisado 
exerce uma liderança natural sobre seus vendedores, o que não acontece com freqüência nas 
demais filiais.  
 A questão mais importante no caso estudado é a forma com que o gerente pode 
trabalhar suas idéias livremente, encontrando, dentro das premissas da organização, uma 
liberdade criativa e possibilidade de inovar constantemente na liderança de sua equipe, 
motivando nesta o mesmo comportamento que encontra em si mesmo. 
 Na teoria verificada sobre a gestão estratégica de pessoas, podemos perceber na 
empresa Remaza alguns fatores que mostram sua busca por este tipo de gestão de pessoas, 
voltando suas atitudes na busca de intraempreendedores: 
 

Tabela 2: Atividades de Gestão Estratégica de Pessoas identificadas no Estudo 
Reconhecimento explícito dos impactos do 
ambiente organizacional externo 

Este reconhecimento é demonstrado pela 
preocupação com a concorrência, onde busca 
conhecer o produto do concorrente e criar 
argumentos para o departamento de vendas, antes 
mesmo que eles encontrem clientes perguntando 
sobre este concorrente. Ele busca atacar e reduzir as 
ações dos concorrentes, antes que estes consigam 
explorar efetivamente as vendas na região. 

Reconhecimento do impacto da competição e 
dinâmica do mercado de trabalho 

A empresa permite que todas as filiais, assim como a 
filial estudada, trabalhem com uma competição 
interna, reconhecendo e até mesmo estimulando este 
comportamento. A própria sede estimula a 
competição mesmo entre filiais. 

Priorização do “longo prazo” Esta priorização de eventos futuros pode ser 
verificada pela preocupação de sempre estar atentos 
a novas formas de divulgação até então não 
utilizadas pelo grupo Remaza, e não estar somente 
focado nas atividades que estão dando certo hoje.  

Enfatização da importância da decisão O gestor da filial tem total liberdade para decidir, são 
definidos apenas parâmetros de resultados e 
orçamentos para tal. 

Consideração de todos os colaboradores, 
independentemente do nível hierárquico. 

Embora a pesquisa tenha demonstrado que os 
“desafios” e decisões são deixados a cargo do 
gerente, este demonstra grande envolvimento com 
seus colaboradores antes de tomar alguma decisão. 
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Alem disso, incentiva-se o canal aberto de 
comunicação entre os membros das filiais, 
independente do nível hierárquico. 

Integração de estratégias corporativas e 
estratégias funcionais 

A grande estratégia da empresa é vender, para isto 
ela promove “desafios” no âmbito geral, na prática 
torna-se uma forma de manter seus funcionários 
motivados a sempre buscar vender mais. A estratégia 
funcional passa a ser a mesma da Corporativa, pois a 
meta individual, é a mesma meta corporativa 
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