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Resumo:  

Para atingir desempenho superior, as organizações precisam criar condições para 
o surgimento de iniciativas empreendedoras por parte dos seus funcionários. O 
consenso geral a respeito do intraempreendedor o apresenta como o tipo de 
trabalhador mais desejado em uma organização. A realidade nas empresas 
brasileiras, contudo, parece não refletir isso. O presente estudo teve como objetivo 
geral analisar as preferências de um gestor de alto nível hierárquico, seja ele o 
principal acionista da empresa ou um executivo que exerce autoridade sobre 
subordinados, acerca do funcionário que apresenta características 
intraempreendedoras. Nos objetivos específicos, procurou-se identificar, sempre 
sob a perspectiva dos gestores, características positivas e negativas de 
empregados com perfil intraempreendedor, comparar essas características entre 
funcionários do setor operacional e aqueles que ocupam cargo de comando e, 
finalmente, identificar estímulos e barreiras à inovação presentes nas organizações 
pesquisadas. Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa de pesquisa, em 
que 12 sujeitos foram entrevistados a partir de um roteiro de entrevista 
Semiestruturado. O áudio das entrevistas foi gravado com a autorização dos 
sujeitos da pesquisa e, posteriormente, transcrito para que os dados fossem 
submetidos a uma análise de discurso e de conteúdo. Para a análise de conteúdo, 
foi utilizado o software Atlas Ti 6.0. As empresas que os entrevistados possuem ou 
das quais fazem parte variam em tamanho, sendo de micro a grande porte, 
segundo a classificação do SEBRAE, que considera o número de empregados de 
uma organização. Os resultados da pesquisa, refletindo o pensamento dos 
gestores, mostram que a noção de que é preciso favorecer o desenvolvimento de 
iniciativas intraempreendedoras nas organizações ainda é incipiente nas empresas 
pesquisadas, seja pela aversão ao risco, por parte de seus executivos, seja pelo 
conservadorismo dos fundadores.  
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