
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
1 

O perfil intraempreendedor dos círculos de controle de qualidade 
 
 

Iris Rafaelle Bispo Sales (UFPE) iris.sales@gmail.com 
Roseane Teixeira de Lima (UFPE) rose@demec.ufpe.br 

Maurílio José dos Santos (UFPE) maurilio.santos@gmail.com 
 
 
Resumo: Este artigo versa sobre o trabalho de Círculos de Controle da Qualidade motivado 
pelo conjunto de características empreendedoras aplicáveis à melhoria contínua no ambiente 
de produção. A obra considera definições difundidas por Drucker, Pinchot, Schumpeter, 
McClelland, Filion, Mintzberg entre outros, contando também com preceitos empreendedores 
definidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a fim de 
considerar conceitos aplicáveis tanto na microeconomia quanto na macroeconomia. O 
propósito da pesquisa é relatar a importância e eficiência para o sucesso de um objetivo 
quando se aplica o empreendedorismo dentro do ambiente fabril, considerando o uso de 
ferramentas de qualidade incrementadas pelos itens estruturados do plano de negócios. 
Finaliza-se o trabalho com apresentação da relação existente entre o conceito da destruição 
criativa, definida pelo espírito empreendedor, com a filosofia kaizen, praticada nas 
organizações em prol do aperfeiçoamento. 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Ferramentas da qualidade; Intraempreendedorismo; 
Plano de negócios. 

1. Introdução 

O passado econômico foi regido por fases nas quais a economia era ditada pela terra, 
produção em massa e capital. Na fase mais contemporânea da concorrência econômica, o 
fator mais relevante a se considerar é a informação. Entretanto, atualmente se percebe uma 
atribuição importante na aquisição de informações: boas idéias. 

Com a necessidade e a determinação de manter a eficiência e a sua existência, as 
empresas adaptadas à nova realidade econômica mundial procuraram desenvolver, entre seus 
colaboradores e parceiros, a percepção para a criação da melhoria do conjunto em que atuam. 
Passada a fase da percepção das necessidades, a economia e os grupos envolvidos chegam a 
fase da criatividade, da implantação e execução de idéias que podem garantir melhor 
eficiência. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) informam que, dependendo do ponto de vista, 
um empreendedor pode ser o fundador de uma organização (sendo ou não um ato de inovação 
e seja ele ou não um oportunista ou estrategista), pode ser o gerente de sua própria empresa ou 
o líder inovativo de uma organização de propriedade dos outros. 

O economista Cole (1959) menciona quatro tipos de empreendedores: o inventor 
calculista, o inovador inspirativo, o promotor superotimista e o construtor de um 
empreendimento forte. 

A capacidade empreendedora (no seu sentido amplo, e não exclusivamente no mundo 
dos negócios) é um requisito dos tempos modernos, para qualquer atividade e sob qualquer 
relação de trabalho: empregador, empregado, auto-empregado, voluntário e cidadão. 

Este estudo apresenta a união destes perfis empreendedores para a consolidação de 
planos e objetivos internos de uma organização empresarial, levando-se em consideração as 
dinâmicas de comportamento, atitude e de recursos dos empreendedores que se lançam nas 
oportunidades do mercado e dos empreendedores que se lançam nas oportunidades internas de 
uma corporação fabril, sendo estes últimos personificados sobre a figura dos Círculos de 
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Controle de Qualidade, que são grupos que estudam e discutem temas e problemas 
relacionados ao ambiente de trabalho. 

 

2. Qualidade 

2.1 Origem da qualidade 

Conforme Donkin (2003), o perfil administrativo das empresas japonesas, com o fim 
da segunda grande guerra mundial, era ineficiente, com excesso de contingente e pouca 
estruturação objetiva, levando as corporações aos caminhos do colapso industrial. 

A ameaça comunista era próxima. Para que o Japão repelisse tal influência era 
necessária a implantação de uma forte base capitalista, promovida por meio da efientização da 
administração das empresas japonesas. Com tais argumentos, e com o acordo de autoridades 
em Washington, Homer Sarasohn, um engenheiro de rádio da Western Eletric, convenceu o 
general Douglas MacArthur, no Japão, das necessidades de ensino dos conhecimentos 
administrativos aos japoneses, mesmo contrariando alguns oficiais da Seção Social e de 
Economia (ESS), os quais temiam que os seminários tivessem demasiado êxito capaz de 
garantir aos japoneses uma vantagem competitiva. Em 1949, Sarasohn começou a instruir os 
japoneses sobre os fundamentos da administração empresarial. Os vitoriosos da segunda 
guerra mundial passaram a instruir os derrotados. 

Essas aulas foram anteriores às viagens de conferências de W. Edwards Deming e 
Joseph Juran, as quais trariam a ambos fama e reconhecimento no Japão, graças à 
contribuição que deram ao movimento de qualidade no pós-guerra. Deming era um 
acadêmico, baseando-se, sobretudo, no método estatístico. Juran um era gerente corporativo 
que buscava o controle de custos e a eliminação prática do desperdício. 

A ocorrência do sucesso das empresas japonesas sob a coordenação de pensamentos 
americanos deveu-se, principalmente, ao fato de que os japoneses tinham a atitude e as 
condições para recomeçar, uma vez que as infra-estruturas empresariais foram destruídas pela 
guerra. Além disso, a questão cultural dos orientais permitiu a rápida absorção dos conceitos 
para inovação e melhoria. 

Na maioria das empresas dos Estados Unidos e da Europa, o movimento da qualidade 
foi reprimido pela concentração e esforços das altas administrações empresariais nas vendas 
de seus produtos. Algumas exceções, como a proporcionada por Henry Ford, garantiram a 
entrada de novos conceitos às linhas de montagem americanas. Os Estados Unidos só 
despertaram para a revolução da qualidade, que ocorria no Japão, por volta de 1980. 

 

2.2 História dos círculos de controle de qualidade 

Em 1950, W. Edwards Deming, foi convidado pela União Japonesa dos Cientistas e 
Engenheiros de Universidades, Agentes Governamentais e Comerciantes (JUSE) para realizar 
conferências aos líderes industriais do Japão. Os seus ensinamentos tinham forte ênfase no 
planejamento, fluxo de atividades da organização, responsabilidade social e a importância de 
se estabelecerem metas e objetivos para o melhoramento. A qualidade, a produtividade e a 
competitividade japonesa foram tremendamente fortalecidas. A moderna visão gerencial da 
qualidade enfocada por Deming para os japoneses tornou-se um símbolo para a diminuição 
dos problemas industriais e superação da destruição causada pela guerra. 

A valiosa contribuição ao Japão, dos consultores americanos, como Deming e Juran, 
contribuiu para a criação de uma versão peculiar de qualidade aos moldes japoneses. Essa 
versão conhecida como TQC (Total Quality Control – Controle Total da Qualidade) japonês 
deu maior ênfase ao comprometimento da alta gerência e dos funcionários e às dimensões 
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organizacionais. Os processos elementares da qualidade japonesa são: Círculos de Controle da 
Qualidade (CCQs); 5S’s; kaizen; just-in-time e kanban.  

O progresso japonês do pós-guerra avançou em uma série de passos. Os Círculos da 
Qualidade, por exemplo, não foram inaugurados nem por Juran nem por Deming, mas por 
empresas japonesas que aprimoraram o tratamento prévio da qualidade. Tal tratamento 
garantiu tanto sucesso em termos produtivos que os resultados começavam a serem 
difundidos pelo mundo. 

Em entrevista feita com executivos brasileiros na década de 80, o jornalista Novaes 
(1988) comentou que a busca pela qualidade se alastrou além do tempo e dos espaços 
continentais. Na época, qualquer administrador que se prezasse teria que discorrer horas 
seguidas sobre as maravilhas dos Círculos de Controle de Qualidade. Usando o modelo 
japonês como exemplo de eficiência, empresas brasileiras de norte a sul do país decidiram, da 
noite para o dia, criar “grupos voluntários” de funcionários, encarregando-os de encontrar 
soluções simples, criativas, econômicas e inteligentes para o aprimoramento da qualidade. 
Não deu certo. Os administradores brasileiros tiveram pressa, depositaram todas as suas 
expectativas de melhoria de produtividade e qualidade num único programa, ficaram ansiosos 
por resultados e até mesmo se intimidaram diante de uma modesta manifestação de autonomia 
de seus subordinados. Mais grave ainda, é que muitos desses administradores perceberam que 
a base do êxito do programa é a motivação do funcionário, requisito invariavelmente 
relacionado aos salários, benefícios sociais e oportunidades asseguradas pela empresa. 

O consultor Claudius D’Artagnan foi um dos pioneiros na implantação do programa 
no Brasil. Sua filosofia era a de que o CCQ era imbatível, desde que implantado corretamente, 
ou seja, o CCQ não era um movimento unilateral de baixo para cima e sim de cima para 
baixo, numa espécie de catequese de todos os níveis de chefia. 

A Volkswagem foi a empresa que primeiro implantou o CCQ no Brasil, já no ano de 
1964, através do seu coordenador geral dos CCQs Serge Diechtiareff, o qual pregava uma 
atenção especial à chefia, integrando-a ao programa afim de evitar o by pass e o poder 
paralelo dentro da fábrica. Assim surgiu uma saída simples para a questão: cada grupo seria 
coordenado, obrigatoriamente, por um supervisor. 

Em 1985, a empresa Álbarus, fabricante de eixos e embreagens de Porto Alegre, 
perdeu um importante cliente da África do Sul. O motivo alegado pelo cliente: má qualidade. 
A alta gerência da Álbarus, representada pelo seu presidente Hugo Ferreira, percebeu, 
tardiamente, que qualidade era uma ferramenta de marketing que a só era valorizada quando o 
consumidor rejeitava o produto. Após um ano de manutenção entre seus principais 
executivos, a Álbarus lançou seu programa de Controle Total de Qualidade que ganhou até 
um slogan – “Nosso compromisso é com a perfeição”.  

 

2.3 A importância das ferramentas da qualidade nos CCQs 

Um problema é considerado um resultado indesejável de um processo. 
Para conduzir um bom gerenciamento, tem-se que, numa primeira instância, aprender 

a localizar problemas. É necessário transformar todas as pessoas de uma empresa, do 
presidente aos operadores, em exímios solucionadores de problemas, ensinado-lhes um 
método para a solução de problemas. 

Todos os problemas devem ser passíveis de medição e controle, uma vez que 
“gerenciar é controlar e agir corretamente. Sem controle não há gerenciamento. Sem medição 
não há controle.” (JURAN & GRYNA, 1988). 

No conceito moderno de qualidade, significa que a empresa só conseguirá alcançá-la, 
se procurar termos de sistema no qual todos os envolvidos no processo, desde o porteiro até o 
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presidente, passando pelo fornecedor, são responsáveis por atingir os padrões de qualidade, 
exigidos pelo mercado cada vez mais exigente e globalizado. 

Assim, uma boa parte da responsabilidade pelo sucesso da implantação de qualquer 
programa de qualidade em uma empresa passa pela produção. E nesse esquema, os operários 
são convidados a participar de grupos que estudam e discutem temas e problemas 
relacionados ao ambiente de trabalho. Para poder perceber os problemas, suas causas, e 
propor soluções, todos precisam saber como agir. É preciso ter ferramentas que ajudem nessa 
tarefa, porque, na maioria das vezes, é possível observar que algo está errado, que as coisas 
não estão funcionando bem, mas não há segurança para propor soluções, por não saber o que 
está errado. 

As ferramentas da qualidade hoje estão disponíveis e bem estruturadas para que se 
alcance uma correção de desvio, uma melhoria de processo, um objetivo comum. Diferente 
das estratégias empresariais e das inovações tecnológicas – que estabelecem a vantagem 
competitiva sustentável – as ferramentas da qualidade são condições necessárias para o 
sucesso da eficiência interna de uma organização. Assim, uma maneira de ajudar as pessoas a 
perceberem e analisarem problemas operacionais é mostrando as várias ferramentas que 
existem e podem ser usadas em cada caso. Entretanto, para usar as ferramentas da qualidade é 
preciso ter domínio sobre as variações da produção, com coleta, tabulação, distribuição, 
análise e apresentação de dados. 

As ferramentas da qualidade ajudam a analisar a maioria dos problemas surgidos na 
produção. O primeiro passo é colher alguns dados que possam ajudar nessa tarefa. Depois de 
colher os dados, é preciso organizá-los e analisá-los. É aí que entram as ferramentas. As sete 
ferramentas básicas do controle da qualidade, técnicas que podem auxiliar um gerente na 
organização, na apresentação e na análise dos dados gerados por um processo, essenciais na 
identificação e análise de problemas, são: 
a) Fluxogramas (ou diagramas) de Processos: é uma representação gráfica usada para 
apresentar todas as etapas do processo e as relações existentes entre elas. Em operações de 
serviços, este procedimento é freqüentemente conhecido como “mapeamento” do processo. 
b) Cartas de Controle (ou tendência): são usadas para pesquisar tendências e padrões que 
acontecem ao longo do tempo. 
c) Listas de Verificação: são utilizadas para registrar a freqüência com que os problemas e/ou 
erros ocorrem. 
d) Diagramas de Dispersão: são necessários para o estudo de duas variáveis correspondentes. 
Exemplo: saber se o número de erros da digitação está relacionado com o barulho da sala, 
sendo avaliado se existe ou não relação entre a causa e o efeito. 
e) Diagramas de Causa-e-Efeito (ou espinha de peixe): o diagrama de causa e feito, também 
conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, foi elaborado para 
representar, graficamente o relacionamento entre algum efeito e todas as causas possíveis, que 
o influenciam. Ele tem o formato de uma grande seta apontando para um problema.  
f) Diagramas de Pareto: é uma técnica que separa os problemas vitais dos muitos triviais, 
através de um gráfico de barra vertical, ou gráfico de coluna, em que as classificações de 
dados são distribuídas em ordem decrescente da esquerda para a direita. 
g) Histogramas: são utilizados para apresentar dados nominais (também conhecidos como 
“atributos” ou “categorias”), isto é, que podem ser contados em vez de medidos. Exemplo: um 
gráfico de barra. 

Koyano (2002) apresenta ainda as sete novas ferramentas da qualidade, também 
chamadas de ferramentas da administração, que representam um conjunto de técnicas 
utilizado para a organização do pensamento e o planejamento da qualidade. São elas: 
a) Diagrama de afinidades 
b) Diagrama de inter-relacionamento 
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c) Diagrama árvore 
d) Matriz de priorização 
e) Diagrama matriz 
f) Gráfico do programa do processo de decisão (PDPC) 
g) Diagrama de rede de atividades 
  Este grupo de ferramentas é voltado para o tratamento de dados não numéricos, 
complementando assim, uma lacuna deixada pelas sete ferramentas da qualidade. Visam, 
então, fornecer às áreas administrativas subsídios para o gerenciamento da qualidade. Neste 
sentido, este grupo é de interesse especial para o setor administrativo, tornando os problemas 
baseados em dados qualitativos mais compreensíveis, possibilitando uma análise mais 
eficiente.  

Reconhecendo que a qualidade pode ser definida de muitas formas e que as 
companhias podem utilizar a qualidade como uma vantagem competitiva, Garvin (1987) 
identificou oito dimensões da qualidade diferentes nas quais uma companhia pode competir. 
São elas: desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, serviço, 
estética e qualidade percebida. 

 

3. Empreendedorismo 

3.1 Definição do perfil empreendedor 

Schumpeter (1984) introduziu a idéia de destruição criativa, a qual incessantemente 
revoluciona a estrutura antiga e incessantemente cria uma nova estrutura. Este conceito é 
considerado o motor que mantém o capitalismo em movimento para frente e quem dirige este 
motor é o empreendedor. Deste modo, o empreendedor não é necessariamente alguém que 
investe o capital inicial ou inventa um novo produto, mas sim a pessoa com a idéia do 
negócio; os empreendedores não acumulam nenhum tipo de bens, não criam meios de 
produção, mas empregam os meios de produção existentes de maneira diferente, mais 
apropriada, mais vantajosa, implantando na verdade novas combinações. O lucro, o 
excedente, ao qual não corresponde nenhuma dívida, é de fato um lucro empreendedor. 

Os empreendedores são um dos ativos mais eficazes de qualquer economia, seja ela 
micro ou macro, visto que eles são hábeis, ágeis, persistentes e geralmente trabalham com um 
capital intangível: boas idéias. Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2000) complementam 
afirmando que idéias são enganosas, mas nas mãos dos empreendedores elas se tornam 
poderosas e também lucrativas. 

Para aqueles que, como os economistas, focalizam as partes tangíveis da empresa, 
como dinheiro maquinário e terras, a contribuição dos empreendedores pode parecer instável, 
uma vez que visão e criatividade são menos evidentes. Entretando, no estudo das estratégias 
empresariais, a escola empreendedora considera e enfatiza o mais inato dos estados e 
processos – intuição, julgamento, sabedoria, experiência, critério – o que promove uma visão 
da estratégia como perspectiva (padrão de comportamento) associada com imagem e senso de 
direção, isto é, visão. 

O visionário Henry Ford, por exemplo, foi um empreendedor destemido, inovando o 
mercado de  automóveis quando decidiu minimizar a produção artesanal de carros e introduzir 
o carro manufaturado a baixo custo, ainda que não fosse personalizado, mas capaz de chegar à 
grande massa da classe média. 

Considerando Filion (1987), empreendedor é uma pessoa imaginativa, caracterizada 
pela capacidade de fixar metas para si e alcançá-las. Ele manifesta perspicácia para detectar 
oportunidades e aprende com este tema, tomando decisões relativamente moderadas, mas sempre 
com o objetivo de inovar. 
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McClelland (1961) afirma que o empreendedor é motivado, acima de tudo, por um 
perfil psicológico determinado pela necessidade de realização. Como as metas da organização 
são simplesmente a extensão daquelas do empreendedor fundador, a meta dominante da 
organização que opera de modo empreendedor parece ter no crescimento a mais tangível 
manifestação de realização. 

Na definição de empreendedorismo, Leite (2002) percebe claramente a presença de 5 
Ps representativos: paixão, perseverança, paciência, prudência e prática no comportamento 
dos empreendedores de sucesso. Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2000), no estudo de 
estratégias empresariais, afirmam que estas são também caracterizadas por 5 Ps relacionados 
ao comportamento estaratégico: plano, padrão, posição, perspectiva e truque ou armadilha do 
termo inglês pitfall. O empreendedor é, finalmente, um estrategista que luta na batalha da 
destruição criativa em prol da busca pela sobrevivência econômica e da satisfação pessoal. 

 

3.2 Cenário econômico do empreendedorismo 

Conforme Weber (2001), a economia capitalista moderna é um imenso cosmos no 
qual o indivíduo nasce, e que se lhe afigura, ao menos como indivíduo, como uma ordem de 
coisas inalterável, na qual ele tem de viver. Ela força o indivíduo, à medida que ele esteja 
envolvido no sistema de relações de mercado, a se conformar com as regras de 
comportamento capitalistas. O fabricante que se opuser por longo tempo a essas normas será 
inevitavelmente eliminado do cenário econômico, tanto quanto um trabalhador que não possa 
ou não queira se adaptar às regras será jogado na rua sem emprego. 

Semelhante a uma versão econômica da lei da evolução das espécies – difundida por 
Charles Darwin – o capitalismo atual veio para dominar a vida econômica, além de educar e 
selecionar os sujeitos de quem precisa, mediante o processo de sobrevivência econômica do 
mais apto. 

Leite (2002) apresentou a evolução do processo de qualidade considerando a busca 
pela inovação como propósito da fase contemporânea. A divisão das fases pode ser mostrada 
como segue: 
− De 1946 a 1964: aprendendo a produzir (just-in-time); 
− De 1964 a 1973: aprendendo a produzir com qualidade (TQC); 
− De 1973 a 1985: aprendendo a inovar (integração da tecnologia); 
− De 1985 à atualidade: perseguindo a inovação sistêmica (convergência das tecnologias). 

É notório que o novo desenho de sobrevivência industrial busca alcançar a inovação 
constante, mesmo que esta inovação seja em processos tecnológicos industriais clássicos, 
como a siderurgia ou mineração, visto que o objetivo maior é a maximização dos lucros, 
claramente alcançável por meio da minimização dos custos; os processos industriais precisam 
ter como rotina a inovação, a fim de superar a atual fronteira de mercado que é a economia 
global. 

Percebe-se que o empreendedorismo, a criatividade e a inovação fazem parte hoje das 
premissas inerentes aos grupos que anseiam em permaner e evoluir no cenário de eficiência e 
produção atual. 

 

3.3 Indrodução da educação e motivação empreendedora 

A inovação é um termo econômico e social. Seu critério não se baseia na ciência e 
tecnologia; isto é definido como invenção. A inovação baseia-se nas mudanças do ambiente 
sócio-econômico e no comportamento das pessoas como consumidoras e produtoras. 
(DRUCKER, 1977). 
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A inovação na educação empreendedora começou a difundir-se com mais veemência 
nos últimos anos. Nas mais recentes reformulações dos currículos universitários, disciplinas 
de formação de empreendedores foram introduzidas nas grades escolares das mais diversas 
especialidades. 

Uma grande revolução está se originando no ensino brasileiro para mudar o cenário da 
inserção de jovens no mercado de trabalho; o importante disso tudo é que não se trata só de 
conhecimentos, mas, sobretudo, de valores. 

Dolabela (1999) afirma que, na atividade empreendedora, o conhecimento é volátil, 
mutante, nervoso e emocional. Daí porque o ser é mais importante que o saber, e o 
empreendedor deve ser alguém preparado para aprender a aprender. Apesar desta idéia 
parecer óbvia, principalmente neste final de século, em muitas áreas ela ainda não o é. Na 
administração, por exemplo, ainda é uma idéia nova que supõe rebeldia para lutar contra as 
correntes do século que ainda buscam a verdade numa única maneira de ver as coisas, em um 
método ou modelo ideal de gerenciamento. 

É devido a esta cultura que se aceitam as panacéias que chegam de tempos em tempos 
e que geralmente não passam de um novo nome para conceitos antigos. Procura-se sempre um 
instrumento que resolva todos os problemas, esquecendo-se de investir na formação do ser 
criativo, capaz de definir a partir do indefinido, de conceber e gerar sistemas, 
microorganismos sociais, e não somente de operá-los. 

O objetivo principal na formação empreendedora é, radicalmente, parar de preparar as 
pessoas para serem empregados e iniciar a formação de empresários, gente capaz de 
desempenhar o papel de motor da economia própria e do país. Evans (2000) comenta, através 
de uma percepção definida por Tom Peters, que no futuro próximo não haverá mais 
empregos, mas sim apenas trabalhos, com uma rotina de prestação de serviços similar ao que 
hoje se tem com os consultores de empresas. 

Alguns programas voluntários também são eficientes na educação e motivação 
empreendedora. O programa Junior Achievement abre oportunidades de integração do mundo 
empresarial com a sociedade através da escola. Com a participação de executivos e 
empreendedores voluntários, a Junior Achievement (2006) declara o seu propósito de levar 
aos jovens os princípios da livre iniciativa e da lógica corporativa, percebendo uma sociedade 
composta de indivíduos livres e responsáveis, que sabem a importância de ser 
empreendedores para alcançar seus objetivos, respeitando o direito dos outros cidadãos, 
norteados pela ética nas relações entre as pessoas, em uma sociedade livre e justa. Muitos dos 
voluntários desde programa são personagens do ambiente industrial, com capacidade para 
transmitir a motivação praticada no ambiente de produção, tão difundida nos treinamentos 
para formação e gestão de grupos voltados para correção de desvios. 

 

4. Intraempreendedorismo 

4.1 Definição do perfil intraempreendedor 

Pinchot (1989) apresentou o termo intrapreneurship (intrapreneurismo) para descrever 
as pessoas que tomam iniciativas estratégicas dentro das grandes organizações; são na 
verdade empreendedores internos ou intraempreendedores. Estes tipos de empreendedores, 
muitas vezes responsáveis pelo câmbio de benchmarking, são os responsáveis pela 
comprovação de que as organizações também podem aprender numa hierarquia inversa, ou 
seja, de baixo para cima. 

Pinchot complementa afirmando que muitas empresas inovadoras, tais como a IBM e 
a 3M, criaram um segundo caminho de carreira, através do qual os inventores pudessem 
conseguir prestígio e aumentos de salário, sem assumir papéis gerenciais. Algumas pessoas, 
porém, possuem talentos que nenhum desses caminhos de carreira pode desenvolver. Para 
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elas, o intrapreneurismo oferece um terceiro caminho para preencher o vazio entre gerente e 
inventor. 

 

4.2 Metodologia de aplicação 

Os intrapreneurs, assim como os entrepreneurs, não são necessariamente inventores 
de novos produtos ou serviços. Sua contribuição está em tomar novas idéias ou mesmo 
protótipos e transformá-los em realidades lucrativas. 

Quando as idéias – previamente aplicadas em programas piloto pelos CCQs – já se 
transformaram em negócios sólidos e em funcionamento, de forma que até o menos 
imaginativo dos contadores pode ver claramente seu valor, os intrapreneurs tendem a se 
entediar. Nesse ponto, eles costumam precisar de gerentes experimentados para manter e 
desenvolver os negócios, enquanto eles voltam a construir novos empreendimentos para os 
outros gerenciarem. 

Os papéis que os indivíduos assumem no ciclo de vida de um negócio podem ser 
colocados em um espectro que começa, de um lado, com as pessoas de idéias e inventores, 
passa pelos intrapreneurs e chega aos gerentes profissionais no outro lado. 

A dificuldade que a maioria das grandes organizações têm com as inovações vem 
diretamente de se tentar prosseguir sem delegação de poderes aos intrapreneurs. Sem eles, as 
tentativas de inovar se assemelham ao diagrama da Figura 1, onde o espaço em branco no 
centro mostra que vários passos vitais são omitidos entre a criação de idéias e sua entrega ao 
mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

         
 

        FIGURA 1 – O vazio da inovação 
        Fonte: Pinchot (1989). 
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Quando um grupo de intraempreendedores estiverem reunidos sob a forma de CCQs é 
muito provável que o êxito de um objetivo benéfico seja alcançado devido às características 
do tipo de empenho que reúne técnica, experiência, motivação e certeza da melhoria contínua. 

O conjunto de capacidades e talentos que define o intrapreneur é diferente daquele do 
tradicional indivíduo que escala a hierarquia corporativa ou do mais recente colaborador 
individual. O intraempreendedorismo, como resultado do comportamento inovador de um 
empresário dentro de uma organização, deve ser regido pelos mecanismos de análise tanto de 
um grupo interno e corporativo (Círculos de Controle da Qualidade) quanto do grupo que se 
lança nos riscos e oportunidades do mercado. As ferramentas da qualidade ajudam a analisar a 
origem e os efeitos dos problemas surgidos na produção, através de uma correta coleta de 
dados e eficaz organização e análise; elas são ideais para a diagnose do problema, são como 
alavancas do intraempreendedorismo e nada mais que isso. As ferramentas da qualidade não 
são eficientes para a condução de um novo trabalho, da inovação, sendo pouco atrativas no 
que diz respeito às novas diretrizes a serem seguidas para o alcance de um objetivo comum. 

Dolabela (1999) afirma que os candidatos a empreendedor, de qualquer área, idade ou 
formação, têm algo em comum: falta-lhes uma linguagem que lhes permita conhecer e 
selecionar os instrumentos necessários à criação e à gerência de um negócio. Essa carência 
muitas vezes os deixa amedrontados ou desmotivados. 

A associação de um plano de negócios, a primeira incursão da empresa no 
planejamento estratégico, como um passo seguinte das aplicações do MASP (Método de 
Análise e Solução dos Problemas) – apresentadas sob a forma de ferramentas da qualidade – 
traduz a finalização segura de um processo intraempreendedor, conduzindo-o à garantia do 
sucesso do objetivo do grupo associado em Círculo de Controle de Qualidade. O plano de 
negócios reúne informações sobre as características, condições e necessidades do futuro 
empreendimento, com o objetivo de analisar sua potencialidade e viabilidade além de facilitar 
sua implantação. Apenas o plano de negócios é capaz de “apresentar, de forma clara e 
objetiva, a oportunidade de negócio, a qual pode ser definida como soma de uma necessidade 
com as condições de satisfazê-las, ainda compreendida como uma circunstância, ocasião ou 
rumo de ação (que deve apresentar o caráter de adequabilidade e conveniência, valendo a 
pena ser seguida e explorada) para se criar um núcleo de atividades de uma empresa, segundo 
os critérios de grupos de clientes almejados, necessidades atendidas e tecnologias utilizadas.” 
(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006). 

Poucas das inovações de que as grandes organizações necessitam podem ser 
implementadas por uma só pessoa. Mais que inventores, os intrapreneurs necessitam de 
capacidade para a formação de grupos e de bons conhecimentos da realidade dos negócios e 
do mercado. Embora não necessitem dos talentos políticos dos gerentes seniores, que 
trabalham através de muitas camadas gerenciais, eles precisam claramente ser líderes. E, mais 
do que os gerentes profissionais, eles devem tomar decisões rápidas na ausência de dados 
adequados. Eles devem se sentir à vontade, tateando na direção de um padrão bem-sucedido 
de negócios. 

Conforme Donkin (2003), Deming reformulou suas idéias para reconhecer a 
contribuição vital dos empregados, os quais, afirmava já no ínicio da história da qualidade, 
não podiam ser tratados como mercadorias. Deming se opôs aos esquemas de pagamento 
proporcional ao desempenho, que chamava de “esquemas do medo”, e favoreceu a resolução 
cooperativa de problemas por meio de equipes. 

 

5. Resultados esperados 

Os intraempreendedores são trabalhadores que utilizam sua capacidade de trabalho e 
tenacidade para criar valor, riqueza e melhoria de trabalho. Estas características costumam 
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desaparecer, ou não serem percebidas, nas grandes empresas e estas precisam retomar, de 
forma adaptada, as atividades de estímulo destes comportamentos, não menos importantes que 
as de planejamento e atribuição de preços de produtos. 

O retorno da cidadania empresarial em toda a corporação é obtido através do apoio aos 
indivíduos com espírito intraempreendedor, os quais aplicam a sua capacidade de colocar em 
prática a criatividade, iniciativa e técnica, além da capacidade de interagir o produto do 
conhecimento técnico com a atividade inovadora, concebida através do uso das ferramentas 
da qualidade, considerando ainda a capacidade de renovar constantemente a organização e 
suas práticas, mesmo que isso exija tornar estas últimas obsoletas. 

É imperativo a recriação contínua da empresa, mudando fundamentalmente a cultura 
do profissional de produção ou de manutenção, a fim deixar fluir o espírito do engenheiro em 
sua íntegra. É comum, entretanto, que a motivação empreendedora seja inibida pelo receio ao 
riscos e às falhas que estes podem gerar. A dissolução de tal ansiedade é simples: a 
apresentação das lições aprendidas possíveis com a prática intraempreendedora, bem como 
dos benefícios profissionais e finaneiros, são suficientes para a remotivação dos grupos 
CCQs. É preciso apresentar de forma clara a existência da liberdade de errar e refazer para 
aprender. 

No ambiente de produção, o conceito empreendedor de destruição criativa deve se 
assemelhar à filosofia kaizen, a qual prega que os melhoramentos sejam quase sempre 
pequenos, frutos de esforços contínuos, dia após dia, resultados de um aprimoramento 
contínuo. Ambos, destruição criativa empreendedora e filosofia kaizen, devem buscar a 
melhoria contínua com objetivo único de agregar e acrescentar valor ao produto, serviço e ao 
processo, para atrair mais clientes sob melhores condições de preço e qualidade. 

É notório observar a projeção dos comportamentos da macroeconomia na 
microeconomia industrial. O kaizen pode e deve ser apresentado na indústria sob a forma do 
intraempreendedorismo, uma vez que ambos consideram, em última instância, as sugestões 
dos operadores que detêm o poder da experiência e que de fato executam as atividades 
produtivas. Isto ocorrerá apenas se se findar o conceito de que a função do empregado é 
apenas manter um estado industrial. 

O perfil flexível e enxuto, proposto pelas tecnologias e análises da engenharia de 
produção atual, precisa de inovações técnicas e de gestão que apenas aqueles intimamente 
relacionados com o processo podem oferecer. Os grupos envolvidos com manutenção e 
confiabilidade de máquinas, por exemplo, evoluíram com as técnicas corretivas, preventivas, 
preditivas, pró-ativas e já estão habilitados a desenvolver as práticas intraempreendedoras 
voltadas para a conservação dos recursos materiais das organizações. Com isso poder-se-á 
alcançar resultados e ganhos como: 
− Diminuição de custos de manutenção e operação; 
− Diminuição no índice de desclassificação; 
− Aumento de motivação do pessoal; 
− Diminuição de riscos de acidente; 
− Impacto na excelência operacional; 
− Melhoria no atendimento de prazos.  

Os CCQs podem se reunir sob vários pseudôminos; por exemplo, a refinaria de milho 
Corn Products Brasil estimula um programa remunerativo denominado Banco de Idéias. Já a 
siderúrgica Gerdau Aços Longos estimula e financia os seus Grupos de Soluções de 
Problemas, ou GSPs como são chamados, para o melhoramento de procedimentos ou correção 
de falhas. O êxito dos programas e dos grupos dependerá do tipo de estímulo, motivação, 
preparo e carga de treinamento oferecida aos envolvidos. 

Liberdade e oportunidade precisam ser as molas mestres para o desenvolvimento e o 
crescimento de uma organização. Deve-se reconhecer e recompensar a iniciativa individual 
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que procura satisfazer ao máximo as melhorias e necessidades dos processos. Numa economia 
relativamente livre, a transferência de riquezas pode dar-se de forma muito rápida. 

É muito mais agradável, e passível de sucesso, executar planos propriamente 
elaborados que aceitar uma ordens prontas, sem a compreensão da evolução da análise e que 
não necessariamente representam a melhor solução. A troca de experiências difundidas por 
benchmarking mostra que as melhores soluções vêm dos que convivem com o problema. 
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