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Inovação   
 

Intraempreendedorismo 



Como o profissional de Secretariado 
pode ser agente de inovação em seu 

campo de atuação? 



Quais contribuições o secretariado pode 
propiciar aos gestores e a gestão da 

organização? 



Os que são loucos o suficiente 
para pensarem que podem mudar 

o mundo são os que fazem. 



Diretor executivo – Pixar 

Acionista individual máximo - Walt Disney 

Inventor, empresário e magnata. 

Co-fundador, presidente e diretor 
executivo  -   Apple.  



Todos podem ser 
empreendedores? 

Empreendedorismo pode e deve ser ensinado 
(Peter Drucker) 



O que é ser intraempreendedor?  
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VOCÊ SE CONSIDERA 
 INTRAEMPREENDEDOR ? 

Por quê ? 
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Como descobrir se você é ou não um  
Intraempreendedor ? 

Características 



Características ... 

ATITUDES DE DONO DA EMPRESA 



Características... 

VISÃO 
ALÉM 
DOS 
MUROS
... 





Acreditar no negócio e ter a sensação de 
que a experiência está valendo a pena. 



Início  meio e Fim 

Transformar a iniciativa em... 







ARTICUM  



Nasceu em 1907 em Nyon, na Suiça. 
 

Era um engenheiro e trabalhava em uma numa loja de máquinas de uma empresa de 
engenharia.  

GEORGES DE MISTRAL 



 
 Resistência - sociedade a ideia 
 Mestral fundou a sua própria companhia 
 Em 1951 patenteou o Velcro 
 Vendendo 55.000 km por ano, tornou-se um 

multimilionário.  
 

 O Velcro  - parte da vida de quase toda a 
sociedade - utilização vai desde roupas 
comuns, acessórios diversos, móveis, e até 
em roupas espaciais. 





Carlos Slim 



Carlos Slim 
Começou a trabalhar aos 8 anos  -  lojinha do pai   
Aos 12 anos   - vendia doces aos primos 
 Aos 15    - ações do Banco Nacional do México 
 Aos 21   - casou-se, e ao invés de construir uma 

casa, construiu um prédio e alugava os pequenos 
apartamentos 
 Em plena crise do Petróleo comprou empresas que 

estavam falindo (do ramo de cigarros, restaurantes, 
autopeças) e as fez retomar o crescimento 
 
HOJE é o homem mais rico do mundo, com uma 

fortuna avaliada em 89 BILHÕES DE DÓLARES.  
 



Estão procurando desenvolver cultura 
do intraempreendedor na sua empresa 
ou são daqueles que só mandam, só 
decidem, não delegando nem 
incentivando que sua equipe se 
desenvolva? 



Estão bucando se desenvolver e atuar 
como um intraempreendedor, tendo as 
atitudes e os comportamentos discutidos 
até aqui, ou são simplesmente batedores 
de cartao de ponto? 



Encontrando a resposta... 
O que é ser 

intraempreendedor?  
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Sistema revolucionário - acelerar as 
inovações dentro de grandes empresas 
 
Método  -  objetivo fomentar a criação de 
empreendedores dentro da empresa.  
 
Surgiu  - decorrência natural do 
empreendedorismo e se impôs como uma 
maneira saudável para se reagir aos 
desafios empresariais do novo milênio. 
Pinchot (1985) 



Como o Secretário Executivo pode ser agente 
de inovação em seu campo de atuação 

Sair do seu campo de atuação -  Ser um profissional extra-muros: excede os 
limites, ir além do pré-estabelecido e realmente faz acontecer. 

 



CONSTRUINDO AS  
COMPETÊNCIAS  

COMPETÊNCIAS DE SUA 
EMPRESA?  
 

Organizacionais  

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS ? Individuais  





CADA UMTEM UMA FUNÇAO  





CONHECIMENTO 

• SABER 

HABILIDADE 

• SABER 
FAZER 

ATITUDE 

• QUERER 
FAZER 

Técnicas Comportamentais 





O QUE AS EMPRESAS FAZEM PARA ESTIMULAR OS 
INTRAEMPREENDEDORES? 

participação no capital da empresa participação nos lucros ou 
resultados da empresa – ideias 
que geraram evidentes sisnais de 
progresso 



DESVANTAGENS DO 
INTRAEMPREENDEDORISMO 

 
 
 COMPETIÇÃO EXCESSIVA 

Foca excessivamente 
em produzir, ou atrair 

intraempreendedorexis
tem efeitos colaterais 

danosos à organização 



BAIXA AUTO ESTIMA DO RESTANTE DA 
EQUIPE 



APADRINHAMENTOS –falsas competências 
e estimular a premiação injusta. 



Inovação 

INOVAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO – Esse tipo de inovação acompanha a 
mudança do mercado. Nem sempre no produto, nem sempre no processo de 
produção, mas na forma com que o produto é apresentado no mercado. 



AVIAÇÃO NO PASSADO 

 

Objetivo: transporte aéreo 

 



AVIAÇÃO HOJE 

 

Missão: Trabalhar com o Espírito de Servir faz as pessoas mais felizes  

Visão: Ser a companhia aérea preferida das pessoas, com alegria, 
criatividade, respeito e responsabilidade.  

 
 



 
 

 
Havaianas  - 1962 - Feitas de borracha. Tão simples a ideia - que sua 
fama se espalhou feito rastilho de pólvora. 
 
Em menos de um ano, a São Paulo Alpargatas fabricava mais de mil 
pares por dia, o que levou ao aparecimento das imitações.  
 
A concorrência bem que tentou...mas não contava com a qualidade 
das “legítimas”, as únicas que "não deformam, não têm cheiro e não 
soltam as tiras". 



A Queda 
1962 

 
 

(90) imagem desbotada. Principal público 
consumidor, a classe média, trocou por 
produtos mais sofisticados. "Usá-la virou 
atestado de pobreza",  afirma Paulo Lalli, 
diretor da Alpargatas. 

Concorrência Falsificação 

Associação da marca a pobreza 



Volta por cima 

 

 
 

INOVAÇÃODE PRODUTO -  As havaianas inovaram seu 
produto, com linhas de sandálias diferentes e sofisticadas, 
em cores e estilos de acordo com as tendências de mercado. 

INOVAÇÃODE PROCESSO -  Modificaram um pouco 
seu processo de fabricação para tornar o produto 
melhor  



Volta por cima 

 

 
 

INOVAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIO -  Sua 
marca foi repaginada. associação da marca com pessoas 
famosas e descoladas.  
Foi criada a loja das havaianas para reforçar a marca.  
Os distribuidores foram convocados para massificar a 
distribuição. 



Uma ideia é condição necessária, mas não 
suficiente para o sucesso de um negócio. 

Identifique como e quando uma idéia pode se 
tornar uma oportunidade de negócio, e uma 
boa oportunidade de investimento. 



Para se qualificar uma boa 
oportunidade de investimento, o 
produto e/ou serviço oferecido 
deve atender a uma necessidade 
real de: 



NECESSIDADE – COMER ARROZ – LAVAR ARROZ 



Funcionalidade - Qualidade de funcional   

Dentista brasileiraTherezinha Beatriz 
Alves de Andrade Zorowich , inventou 
o lava arroz em 1962, e o utensílio é 
utilizado até hoje pela sua 
funcionalidade. 



NECESSIDADE – DEPILAÇÃO FEMININA 



Durabilidade – algo que mantém seus 
resultados por mais tempo 

A empresa não + pêlo oferece um serviço de 
fotodepilação que tem como característica a 
durabilidade e rapidez na execução. 



DICAS PARA SER INTRAEMPREENDEDOR 

1 Forme sua equipe. Intraempreendedorismo não é uma 
atividade solitária 



2 Compartilhe o mais amplamente 
possível as recompensas 



3 É melhor prometer pouco e realizar em 
excesso 



4  Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser 
demitido 



5 Seja leal à suas metas, mas realista quanto às maneiras de 
atingi-las 



Benefícios 

Aumento 
Faturamento 
Margem de Lucro 
Acesso a novos mercados 

 



REFLETINDO 

VALE A PENA SER UM PROFISSIONAL 
INTRAEMPREENDEDOR? 









MUITO OBRIGADA! 

anacbrs@yahoo.combr 
(61)99614011 

mailto:anacbrs@yahoo.combr
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