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RESUMO 
 

 
 

No intuito de esclarecer o entendimento sobre o intraempreendedorismo o estudo está voltado 

para a análise da atuação intraempreendedora de gestores de lojas frente ao esperado pela alta 

cúpula na empresa Magazine Luiza verificando se a atuação dos mesmos condiz com o 

esperado pela empresa. Como problema analisado se tem: é a visão intraempreendedora da 

liderança do Magazine Luiza uma prática na operação das lojas? Partindo deste contexto, os 

gestores de lojas e diretoria do Magazine Luiza foram entrevistados, tendo tanto sua atuação 

quanto visão esperada analisada, podendo responder ao problema em questão. Justifica-se 

para tanto o fato do intraempreendedorismo fazer de pequenas ações grandes atitudes com 

resultados positivos onde muitas vezes tende a alavancar não somente as vendas como 

fidelizar clientes e perpetuar comportamentos vistos como importantes pela diretoria. Com 

esta análise, conclui-se que o indivíduo não precisa deixar uma organização e abrir um 

negócio para se tornar um empreendedor – partilhar ideias, ser inovador e acreditar em novos 

projetos que vão além dos limites de certas posições pode sim acontecer dentro de uma 

corporação visando um crescimento pessoal e profissional. Outra conclusão é que uma 

empresa que pretende se manter no negócio utilizando o intraempreendedorismo deve 

disseminar a sua cultura, com foco e determinação, tendo uma abordagem equilibrada sobre o 

gerenciamento efetivo de todo o processo. 

 

Palavras-chave: intraempreendedorismo, visão; competitiva, inovação, ideias 



ABSTRACT 
 

 

In order to clarify the understanding about intrapreneurship, the study is focused on the 

analysis of the intrapreneurial performance of store managers, compared to that expected by 

the high level in the company Magazine Luiza, verifying that their performance matches the 

expectations expected by the company. As an analyzed problem one has: is the intrapreneurial 

vision of the leadership of Magazine Luiza a practice in the operation of the stores? From this 

context, Magazine Luiza's store and board managers were interviewed, having both their 

performance and the expected vision analyzed, being able to respond to the problem in 

question. The fact is that intrapreneurship makes small actions great attitudes with positive 

results where it often tends to leverage not only sales but also to retain clients and perpetuate 

behaviors seen as important by the board. With this analysis, we conclude that the individual 

does not have to leave an organization and open a business to become an entrepreneur - 

sharing ideas, being innovative and believing in new projects that go beyond the limits of 

certain positions can happen within a corporation aiming at personal and professional growth. 

Another conclusion is that a company that intends to stay in business using intrapreneurship 

must disseminate its culture with focus and determination, taking a balanced approach to the 

effective management of the whole process. 

 

Key words: intrapreneurship, vision; competitive, innovation, ideas 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo como também é 

conhecido tem sido muito analisado centrando-se nas atividades dos funcionários para 

expandir e rejuvenescer a organização, fazendo com que ela se adapte de forma adequada ao 

seu desenvolvimento externo e interno (BIERWERTH et al., 2015). 

A cultura da empresa, sua possibilidade em assumir riscos não calculados e a 

motivação constante por inovações a serem implementadas por ela advindas pelos 

colaboradores intraempreendedores bem como o engajamento de todos os níveis hierárquicos 

na implementação da proposta empreendedora são fundamentais para incentivar o 

intraempreendedorismo (BIERWERTH et al., 2015). 

Partindo da definição de engajamento no trabalho como um estado motivacional 

positivo ativo, tem o engajamento do trabalho ao comportamento proativo do trabalho em 

vários estudos conforme cita Bakker (2011). A base deste relacionamento está na premissa de 

que indivíduos com altos níveis de envolvimento no trabalho estão fisicamente, 

cognitivamente e emocionalmente conectados com seus papéis no trabalho e, portanto, mais 

propensos a se engajar em atividades proativas do que aquelas que não são (KIM et al., 2012). 

A “motivação dos colaboradores para incentivar o intraempreendedorismo está intimamente 

relacionada ao engajamento com relação  à  cultura  organizacional”  da empresa. Ou seja, é 

preciso investir na criação de um ambiente favorável, ser uma organização que aprende, 

onde as pessoas aprimoram continuamente suas capacidades para 

criar o futuro que realmente gostariam de ver surgir afirma Chieh (2007). 

Antoncic e Antoncic (2011) identificaram uma associação crítica entre a satisfação 

do empregado, o intraempreendedorismo que é o empreendedorismo corporativo e o 

crescimento da empresa. Eles observaram que a satisfação dos funcionários vem do suporte 

organizacional e de gerenciamento e que valores organizacionais são características vitais das 

empresas intraempreendedoras, sendo assim ações intraempreendedoras consideradas 

estratégias corporativas. Somando a isso, Antoncic e Antoncic (2011) observam uma forte 

conexão entre satisfação no trabalho, criatividade e criação de conhecimento que, segundo 

Bysted (2013), leva a iniciativas mais inovadoras e melhora o desempenho dentro de uma 

empresa. 

O objetivo deste trabalho é de apresentar a visão da gestão do Magazine Luiza frente 

ao intraempreendedorismo, e verificando se a atuação dos gestores de lojas está de acordo 

com o esperado pela liderança da empresa. 
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O presente estudo apresenta a atuação dos colaboradores da empresa Magazine 

Luiza, em específico os gestores de lojas e seus colaboradores, demonstrando uma análise de 

atuação contendo ações empreendedoras corporativas, ou seja, ações intraempreendedoras de 

gestores que não possuem perfil intraempreendedor frente a seus colaboradores. 

Logo, a problemática em questão é: a visão intraempreendedora da liderança do 

Magazine Luiza é uma prática na operação das lojas? 

Justifica-se a elaboração do mesmo o fato do intraempreendedorismo fazer de 

pequenas ações grandes atitudes com resultados positivos onde muitas vezes tende a 

alavancar não somente as vendas como fidelizar clientes e perpetuar comportamentos vistos 

como importantes pelos líderes da empresa. 

Será conceituado o intraempreededorismo, apresentando características e a atuação 

do gestor intraempreendedor, bem como demais características intraempreendedoras. Sendo 

assim, pontos fortes e fracos bem como a cultura intraempreendedora complementarão a 

pesquisa. 

A empresa Magazine Luiza será a base para análise, sendo sua gestão analisada e 

comparada demonstrando os resultados alcançados pelos gestores engajados no 

intraempreededorismo, buscando melhores meios e aproveitando oportunidades para que seus 

resultados sejam alcançados bem como serão apresentados os resultados dos gestores não 

engajados e não comprometidos com os valores da empresa. 

O trabalho foi dividido em capítulos abordando conceitos e características 

intraempreendedoras, seguindo da apresentação das quatro escolas de pensamento 

empreendedoras sobre o empreendedorismo corporativo e por fim, apresentam-se os fatores 

relevantes a atuação do intraempreendedor. 

Para a empresa Magazine Luiza, o estudo demonstra o quão importante é disseminar 

a cultura intraempreendedora para seus gestores e colaboradores, motivando-os a terem visão 

ampla e buscando oportunidades, sejam elas simples, porém que façam a diferença. O sucesso 

da empresa está na liberdade que a mesma dá a seus colaboradores em sugerir, implantar e 

agir, reconhecendo seus talentos e fortalecendo cada vez mais seu lugar no mercado. 

Por fim, viu-se que as lojas que possuem indicadores baixos são aquelas em que seus 

gestores não estão engajados, não possuem os cinco comportamentos esperados pela empresa, 

e não atuam de acordo com a cultura organizacional. Cabe assim, a alta cúpula, definir quanto 

a troca ou uma tentativa de recapacitação destes gestores para que as lojas possam ter seus 

indicadores otimizados, na certeza da meta atingida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 O Intraempreendedorismo e suas características 

O intraempreendedorismo tem sido um importante tópico de pesquisa para  

estudiosos e profissionais desde o início da década de 1980 como citado, por exemplo, por 

Burgelman (1983); Pinchot, (1985) onde profissionais com o perfil intraempreendedor 

buscam meios de inovar, desenvolver novos produtos e ainda, renovar estratégias (GAWEK  

et al, 2017). 

Um intraempreendedor é aquele que partindo de uma ideia e tendo a liberdade de 

ação, possuem incentivos e recursos da empresa onde trabalham para se dedicarem a projetos 

desenvolvendo novos produtos ou serviços que tenderão ser bem desenvolvidos e aceitos no 

mercado. Juliano (2015) assim define o termo como intraempreendedorismo, 

empreendedorismo interno ou empreendedorismo corporativo (...) que remetem à ação 

empreendedora dentro das organizações (daí o termo INTRA do latim dentro) praticada por 

funcionários. 

Por definição, um intraempreendedor é “um funcionário de uma grande corporação 

que recebe liberdade e apoio financeiro para criar novos produtos, serviços, sistemas etc. e 

não precisa seguir as rotinas ou protocolos usuais da corporação”. É alguém que pode detectar 

um problema, muitas vezes antes que os outros percebam que existe, e descobrir uma solução, 

independentemente de seu contexto dentro da estrutura organizacional existente afirma Link 

(2018). 

O intraempreendedorismo segundo Regazzi et al (2016) pode ser definido como uma 

modalidade de empreendedorismo praticado por funcionários ou colaboradores dentro da 

empresa que trabalham. Pinchot desde 1985 já defendia o fato de que o empregado não 

precisa deixar uma empresa para desenvolver suas características de empreendedor 

(REGAZZI et al, 2016). 

Em outras palavras, o intraempreendedorismo é a prática do empreendedorismo que 

só difere do primeiro pelo fato de ser feito dentro de uma empresa, ou seja, o exercício dos 

comportamentos empreendedores para a criação de valor e de diferenciais competitivos para a 

organização. Além disto, empreendedores inovam por si mesmos enquanto 

intraempreendedores inovam em uma organização existente (BURGERS, 2013). 

Já Patel (2018) complementa que o intraempreendedorismo é um empreendedor 

interno da empresa. Os funcionários tornam-se intraempreendedores quando ele obtém a 

maior liberdade para usar a criatividade e pode encontrar as decisões arbitrárias. Eles 
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precisam superar o limite de você e de mim, com os indivíduos criando novas e melhores 

normas dentro de estruturas maiores. 

O intraempreendedorismo teve, no decorrer do tempo várias nomenclaturas que 

foram acentuando as características que ele foi absorvendo à medida que era implementado 

nas grandes empresas. O empreendedorismo corporativo, ou corporate venture, como foi 

chamado por muito tempo, teve várias nomenclaturas desde empreendedorismo 

intracorporativo, empreendedorismo corporativo, até intraempreendedorismo e mais 

recentemente estratégia empreendedora ou alianças corporativas (BURGERS, 2013). 

A sua nomenclatura foi se alterando na medida em que ele se adaptava as empresas 

onde era adotado e pelos vários estudiosos que a implementaram ou estudaram para trazer 

uma mudança duradoura em uma empresa estabelecida, o emprego de altos executivos tinha 

de desenvolver um conjunto de processos que promovam empreendedorismo em toda a 

organização e sistemas corporativos de maneira a motivá-los a permanecer no mundo 

corporativo. 

Dornelas (2016, p. 19) afirma que o intraempreendedorismo ocorre frente a três 

fatores fundamentais como: “oportunidade identificada, avaliação e captura; recursos que a 

empresa tem e que serão alocados para explorar oportunidade identificada e; as pessoas, 

sendo as intraempreendedoras que farão tudo ocorrer.” Para melhor entendimento segue o 

modelo de Timmons para o processo empreendedor: 

Figura 1 Processo Empreendedor – Modelo de Timmons 
 

Fonte: Dornelas (2016) 



15 
 

 

 
 

Analisando o processo empreendedor tem-se que se dá início com a identificação da 

oportunidade onde por meio de um canal de comunicação claro o projeto é apresentado, sendo 

disponibilizados recursos, podendo assim a equipe desenvolver o mesmo. Em meio a esse 

processo, encontram-se momentos de incertezas, forças externas, mercado de capitais, 

devendo o intraempreendedor manterem a criatividade e a liderança durante a execução de 

todo o projeto. 

Tais práticas empreendedoras buscam facilitar que o empreendedorismo corporativo 

aconteça dentro das empresas. Sendo assim, os gestores devem ter ciência da importância de 

fatores como o foco no mercado, a flexibilidade e a satisfação no trabalho planejando as 

estratégias e práticas para avançar o empreendedorismo corporativo (ADONISI, 2012). 

Mais do que isso, os intraempreendedores são pessoas com visão empresarial que 

manifestam uma conduta e orientam o seu comportamento ao desenvolvimento e surgimento 

do empreendedor interno, criando e utilizando ideias inovadoras, desenvolvendo-as de 

maneira a propiciar um desenvolvimento sustentável dentro da empresa (COSTA, 2016). 

Considerando que eles fazem isso dentro do aparentemente seguro mundo corporativos, eles 

tornam-se valiosos colaboradores para qualquer instituição. 

Para Corbett (2018) os intraempreendedores devem ser rebeldes, quebrando as regras 

e nadando contra a maré corporativa. “Depois de mais de 20 anos pesquisando inovação em 

grandes empresas, fica claro para mim que o intraempreendedor de sucesso é muitas vezes 

mais mito do que realidade.” 

Para tanto, o intraempreendedor “tem a necessidade de reconhecimento por parte de 

seus superiores e pela própria sociedade, vontade de aumentar o status e de ser respeitado 

pelos amigos e pela família”, afirmam Pessoa e Oliveira (2011, p. 512). 

Desta forma, criar programas de recompensas para aqueles que lidam com o 

intraempreendedorismo faz com que aumente o seu nível não somente em número de pessoas 

envolvidas bem como na qualidade das ações. Receber gratificações e propostas de melhores 

funções e crescimentos é esperado pelos colaboradores e devem sim ser ofertados pelas 

empresas (ANTONCIC e ANTONCIC, 2011). 

Os intraempreendedores trabalham sob menor risco e as empresas arriscam a ideia 

para o empregado. Eles não precisam procurar pelo capital para lançar a ideia. Em vez disso, a 

empresa irá se aventurar por você. Há muito mais oportunidades para explorar para um 

Intrapreneur. Intraempreendedores são pagos pelo seu trabalho. Para cada startup, há uma 

equipe de investidores de ângulo e o colaborador precisa convencê-los de apoio financeiro. 

No caso do intraempreendedor, eles recuperam o investimento da empresa. Ele não apenas 
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fornece cobertura para o financiamento de funcionários, mas também a empresa é capaz de 

cobrir alguns dos custos iniciais do próprio investimento (PATEL, 2018). 

Complementando Sarfati (2013) elenca cinco principais características de um 

empreendedor: necessidade de realização e de independência, tendência criativa, 

determinação e disposição para correr riscos calculados. 

Carrie (1994 apud BARUA; WARD, 2014) argumentou que, embora o 

intraempreendedorismo seja igualmente importante tanto as grandes empresas como as PME, 

devido às suas propriedades divergentes, a sua consideração deve ser de pontos de vista 

separados. Ainda, evidencia de forma significativa para demonstrar que o 

intraempreendedorismo tem um impacto para o desenvolvimento organizacional e econômico, 

independentemente do tamanho de uma empresa. Para qualquer organização, eles acreditam 

que o intraempreendedorismo deve ser visto essencialmente como um conceito baseado em 

atividades ou orientado a atividades que leva os produtos organizacionais e serviços, 

tecnologias, estruturas ou operações em novas direções. 

Logo, o conceito de intraempreendedorismo, que inicialmente foi uma tentativa de 

ilustrar o processo de inovação dentro de grandes organizações, evoluiu completamente para 

uma grande formulação de estratégias sendo considerada para qualquer organização, 

independentemente do seu tamanho. 

E, para melhor moldar o empreendedorismo, surgiram quatro escolas do pensamento. 

 
 

2.2 As principais características das quatro escolas de pensamento sobre o empreendedorismo 

corporativo 

Embora exista uma grande e crescente literatura sobre empreendedorismo 

corporativo, não há consenso sobre o que significa, ou em que nível de análise que deve ser 

estudado. A primeira escola cita os empreendedores corporativos onde este corpo de 

pensamento argumenta que novos empreendimentos comerciais precisam ser gerenciados 

separadamente do mainstream do negócio, ou eles não vão sobreviver tempo suficiente para 

entregar o benefício para a empresa patrocinadora. 

Ele examina os arranjos organizacionais que precisam de novos empreendimentos e 

os processos alinhando-os com as atividades da empresa existente. Esta linha de pensamento 

inclui trabalhos de Galbraith (1982), Burgelman (1983) e Drucker (1985). 

Já a segunda escola, o intraempreendedorismo enfoca o trabalhador individual e sua 

propensão para agir de forma empreendedora. Ele funciona no pressuposto básico de que 

todas as grandes empresas se colocarem no lugar de sistemas e estruturas que inibem a 
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iniciativa, para que os indivíduos têm de estar preparados para desafiar ativamente desses 

sistemas. 

Ele examina as táticas subversivas que adotarem estes empreendedores corporativos, 

e os executivos de coisas podem fazer para tornar sua vida mais fácil ou mais difícil. Também 

considera a personalidades e estilos, de indivíduos que fazem bons empreendedores 

corporativos. 

O intraempreendedorismo termo que foi introduzido por Pinchot no ano de 1985, 

mas essa linha de pensamento também tem sido discutida por Kanter (1982) e Birkinshaw 

(1997), Gawke et al (2017). 

Na sequência, a terceira escola, é baseada no pressuposto de que as grandes empresas 

podem e devem se adaptar a um ambiente em constante mudança, transformação empresarial 

sugere que tal adaptação pode ser alcançada através da manipulação de sistemas de cultura e 

organização da empresa, induzindo desse modo indivíduos a agirem de forma mais 

empreendedora. Esta linha de pensamento inclui estudos por Peters e Waterman (1982), 

Ghoshal e Bartlett (1997), Kanter (1989) e Tushman e O ' Reilly (1996). 

No livro Organização guiada por Ideias, os autores trazem exatamente esta 

concepção – a de que os empregados dentro de uma direção que valoriza o 

Intraempreendedorismo conseguem, não somente produzir mais, mas também tirar o melhor 

de seus trabalhadores em todos os sentidos fazendo com que haja sim uma mudança no dia a 

dia da empresa. O que se propõe com uma organização gerenciada por ideias é que os 

empregadores ouçam mais os empregados ou mesmo os gerentes que estão na linha de frente 

deem a eles e a seus times a oportunidade de contribuir genuinamente com a alta gerência ou 

a direção na solução de problemas cotidianos (ROBINSON; SCHROEDER, 2016). 

 
Os empregados ouvidos estarão mais comprometidos com a hipótese de 

fazer com que a solução seja efetiva, afinal a ideia veio dos seus. Neste 

sentido, enquanto as organizações tradicionais são dirigidas e movidas a 

partir do topo, organizações movidas por ideias são dirigidas pelo topo, mas 

com ideias vindas de baixo (ROBINSON; SCHROEDER, 2016 p. 20). 

 

Suas soluções podem não somente ser mais eficazes. O fato de a contribuição sair do 

chão de fábrica por assim dizer também colabora com a possiblidade de muito mais adesão na 

tomada de decisões. 

A transformação empresarial incorpora atividades corporativas que aprimoram a 

capacidade de uma organização de competir e assumir riscos para reagir adequadamente a 

avanços e evolução do mercado. Posteriormente, a renovação estratégica refere-se à mudança 



18 
 

 

 
 

organizacional através da renovação a estrutura organizacional, uma mudança na alocação de 

recursos e a renovação de serviços, produtos e / ou processos administrativos (GAWKE et al, 

2017). 

E a quarta e última escola, fala sobre trazer o mercado para dentro. Esta escola de 

pensamento também opera no nível de empresa, mas centra-se mais sobre as mudanças 

estruturais que podem ser feitas para incentivar o comportamento empreendedor citam Gawke 

et al (2017). 

Os intraempreendedores contratados teriam a oportunidade de criar e inovar, desde 

que devidamente controlado, e não simplesmente adotado de maneira liberal. Há um sentido 

de restrição forte neste modelo, mas é uma restrição com o objetivo de controlar o eventual 

caos que pode se instalar caso as ideias sejam simplesmente adotadas sem controle algum. 

Usando como exemplo o quadro Encontrando o Equilíbrio entre a Restrição e o Caos 

(anexo 1), pode-se entender um pouco dos elementos que levam ao fracasso: a falta de foco 

estratégico, os funcionários com muito espaço, limites que não foram cuidadosamente 

geridos, e uma falta de sistemas de apoio. Afinal entende-se que não há como implementar 

um processo de intraempreendedorismo dentro de uma empresa sem que se estabeleçam 

alguns regulamentos para que tal empreitada não prejudique o status quo. 

A empreitada empreendedora e o valor que dela é criado dependem de vínculos e 

interdependências que devem ser controlados em certa medida para que a estrutura cresça de 

maneira robusta e integral. Somente desta maneira poderá haver uma melhor aderência e 

maior longevidade aos projetos intraempreendedores. 

 
2.3 Intraempreendedorismo Como Estímulo à Inovação 

No contexto atual, as organizações empresariais estão passando por um processo de 

alteração em seu planejamento estratégico, devido às constantes e rápidas mudanças do 

mercado e aumento da competitividade. Portanto, faz-se necessário inovar para buscar 

alavancar a vantagem competitiva e conquistar espaço no ambiente de atuação. 

Diante disso, as grandes empresas estão percebendo, paulatinamente, que a maior 

fonte de inovação e criatividade são seus funcionários. Portanto, estão aos poucos 

estimulando o intraempreendedorismo, utilizando-o como uma ferramenta estratégica para 

inovar e buscar competitividade perante seus concorrentes e conquistar mercado. Sendo 

assim, grandes corporações, dos mais diversos segmentos, consideram o 

intraempreendedorismo em sua gestão. Muitas delas são altamente reconhecidas no mercado 
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mundial, não somente por seu poder econômico, mas por sua imagem e, principalmente, pelo 

seu espírito inovador. 

Pode-se definir o intraempreendedorismo (empreendedorismo interno, ou ainda 

empreendedorismo corporativo) como a capacidade de um membro de uma empresa em 

inovar, criar novos produtos/serviços dentro dos limites da organização. Os 

intraempreendedores possuem alta capacidade em assumir riscos, identificar oportunidades e 

alto nível de criatividade, conforme Dornelas (2016, p. 13). Trata-se, portanto, de um capital 

valioso para as organizações, desde que estas tenham uma estratégia eficiente para aproveitar 

ao máximo essas habilidades que já estão disponíveis entre suas “paredes”. 

Esse novo modelo de gestão busca compartilhar e otimizar o conhecimento de seus 

funcionários, desenvolvendo-o como uma ferramenta para a inovação, com o intuito de criar e 

aperfeiçoar produtos e processos, buscando destacar-se no mercado. As empresas do século 

XXI devem buscar criar necessidades e despertar o encantamento no consumidor, tornando-se 

não mais apenas uma marca, mas sim um estilo de vida. 

Então, se pode observar que os colaboradores são um recurso para se aumentar o 

nível de inovação da empresa. Explorando o conhecimento de cada indivíduo é possível 

identificar novas ideias, o que poderá ser utilizado em prol da organização, de forma a 

resolver problemas ou desenvolver novos produtos e serviços. É preciso remodelar a cultura 

na gestão das organizações, de forma que estas valorizem seu capital intelectual, 

incentivando-o frequentemente, e que faça parte do “espírito” do ambiente incentivar e 

reconhecer pensamentos inovadores que tragam vantagem ao negócio. 

Sabe-se que a capacidade renovar e inovar são altamente valiosos nos dias atuais, 

dado que há uma maior exigência dos consumidores por tecnologias mais avançadas e 

produtos de melhor qualidade, segundo Dornelas (2016, p. 5). Somente as empresas que 

conseguirem responder de forma mais ágil às demandas e acompanhar as necessidades do 

mercado, ou que mesmo as crie, podem progredir em um ambiente competitivo. Este é o novo 

desafio para as empresas do século XXI, onde somente as que estiverem preparadas é que 

podem sobreviver nessa Era do Conhecimento. 

Tendo em vista as constantes inovações no mercado atual, a concorrência cada vez 

mais acirrada e uma sociedade globalizada, pode-se identificar que mais do que nunca é 

preciso elaborar e estudar novas ferramentas estratégicas para que uma empresa possa ser 

promissora. Portanto, o presente estudo foi desenvolvido com o intuito de servir de um 

recurso pelo qual as empresas possam perceber que, mais do que nunca é preciso reavaliar sua 

gestão e adotar medidas para que possam sobreviver nesse mercado voraz. 



20 
 

 

 
 

Nesse sentido, observa-se que, com a globalização derrubaram-se as barreiras 

internacionais do comércio e as empresas buscam constantemente obter vantagens 

competitivas para se manter no mercado com níveis satisfatórios de lucratividade. Diante do 

exposto, uma das estratégias mais utilizadas no mercado atual é chamar a atenção dos clientes 

pela sua capacidade de inovação, onde a empresa pode criar necessidades nos consumidores, 

elaborar produtos diferenciados e estar sempre à frente de seus concorrentes. Uma medida 

para que as empresas possam se diferenciar em seu meio de atuação é através da inovação, e a 

prática do intraempreendedorismo pode colaborar para atingir esse objetivo, conforme 

Bautzer (2009, p. 26). 

Acredita-se que o intraempreendedorismo pode ser uma ferramenta estratégica para 

obter inovação dentro da empresa e, consequentemente, obter vantagem competitiva no 

mercado. Portanto, esses empreendedores internos podem colaborar significativamente na 

área estratégica da organização, como meio de criação de novas ideias. Como esses 

colaboradores estão ligados diretamente com os processos e produtos, e detém o know-how, 

possuem mais habilidade em identificar pontos fortes e fracos dos mesmos, e propor medidas 

que façam que a organização inove, o que aumenta seu poder competitivo perante o mercado. 

Somente aquele que possui espírito empreendedor é capaz de fazer com que ideias 

que estão apenas no papel se concretizem e se transformem em oportunidades de crescimento 

de uma empresa. Para isso, é preciso estimular os indivíduos a assumir os riscos de suas ideias 

inovadoras e de seu intraempreendedorismo, porém, em contrapartida, a empresa deve 

aprender a aceitar os fracassos e erros de seus colaboradores, pois empreender é correr riscos 

e assumir desafios. 

Entretanto, as empresas ainda possuem receio e dificuldade em aceitar e estimular 

esse comportamento. Isso ocorre tanto pelo fato de que se teme dar mais autonomia e 

liberdade aos funcionários, e que isso venha a comprometer a hierarquia e a autoridade 

exercida sobre eles, como também pelo risco de se investir em novas ideias, realizar 

mudanças na organização e em seus processos, pois, da mesma forma de que isto pode ser 

uma medida que leve a empresa ao sucesso, também pode falhar e causar perdas, pois 

empreender é sinônimo de arriscar. 

Em suma, para que tudo isso que foi mencionado possa contribuir, de fato, com a 

performance da organização, é preciso que os líderes se empenhem no processo de estimular 

seus funcionários a externalizar ideias. Cabe à liderança gerenciar o aperfeiçoamento contínuo 

de seus colaboradores por meio de cursos, treinamentos, remanejamentos, e mais do que tudo, 

despertar a consciência de que o empenho e dedicação deles realmente sejam importantes 



21 
 

 

 
 

dentro da empresa, e que sejam reconhecidos por mérito de seu trabalho. Pequenas 

habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas, de modo que venham a somar pontos 

com o tempo, a agregar valor para a empresa, e que venha a ser fonte de inovações e 

empreendimentos internos. 

2.3.1 Magazine Luiza 

A empresa Magazine Luíza foi fundada em 16 de novembro de 1957 na cidade berço 

do comércio de calçados masculinos, Franca SP quando um casal, o Sr. Pelegrino Donato e a 

Sra. Luiza Trajano Donato adquiriram uma pequena loja de presentes conhecida inicialmente 

como “A Cristaleira”. O nome Magazine Luiza surgiu após um concurso cultural de rádio 

realizado na cidade onde os próprios clientes e amigos sugeriram o nome Magazine Luiza em 

homenagem a dona Luíza Donato. 

Após 60 anos de existência o Magazine Luíza é conhecido como uma das maiores 

empresas varejistas do Brasil, tendo além de diversas lojas físicas, lojas virtuais e site. Além 

do varejo, o Magazine Luíza oferta produtos e serviços financeiros como diferenciais de 

mercado como: crédito ao consumidor, seguros – Luizaseg; consórcios – Consórcio Luiza. 

Cosméticos – Época Cosméticos, logística – Logbee formando assim a Holding Magazine 

Luiza. 

Atualmente a empresa possui 875 lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, ainda, 

um site e dez CDs – centros de distribuição estrategicamente localizados por todo o Brasil. 

A empresa em questão foi escolhida por ter iniciado por ações empreendedoras, onde 

os proprietários foram visionários, vendo oportunidades de crescimento. 

Mais de 20 mil colaboradores fazem parte da empresa tendo 45 milhões de clientes, 

tendo um centro de inovações, o Luizalab, o qual tem por objetivo transmitir o Vale do Silício 

para as operações, contribuindo para a principal estratégia de transformar a empresa em 

empresa digital, com pontos físicos e calor humano (MAGAZINE LUIZA, 2018). 
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Figura 2. O Magazine Luiza é uma empresa diferente com colaboradores que fazem a diferença 
 

Fonte: Magazine Luiza (2018) 

 
 

A empresa busca sua constante expansão por meio de crescimento sustentável, com 

espírito inovador, promovendo a inclusão digital, com respeito às pessoas, buscando 

desenvolver entendendo as necessidades de seus clientes (MAGAZINE LUIZA, 2018). 

No ano de 2008, sendo administrada por Luiza Helena Trajano Donato Rodrigues, 

sobrinha de Luiza Trajano Donato, a empresa abriu num único dia 50 lojas na capital e em 

2010 a área de negócios e estratégica se mudou para São Paulo conseguindo dominar o 

mercado do Sudeste e logo o Nordeste. Com isso, a empresa de origem familiar conseguiu 

aumentar 30 vezes o valor de mercado (MAGAZINE LUIZA, 2018). 

Segundo disponível em seu site, a empresa possui uma linha de pensamento, 

seguindo valores e princípios do grupo, sendo assim a estratégia da empresa: 

 
1. Respeito, Desenvolvimento e Reconhecimento – O grupo coloca as 

pessoas em primeiro lugar, sendo elas a força e a vitalidade da organização; 

2. Ética – As ações e relações do grupo são baseadas em verdade, 

integridade, honestidade, transparência, justiça e bem comum; 

3. Simplicidade e Liberdade de Expressão – O grupo busca sempre 

simplicidade em suas relações e processos, respeitando as opiniões de todos 

e dando abertura a todos para ouvi-los, independentemente da posição que 

ocupam na Companhia (Intraempreendedorismo aplicado); 

4. Inovação e Ousadia – Cultura do Empreendedorismo Corporativo 

buscando sempre fazer diferente, com iniciativas inovadoras e ousadas; 

5. Regra de Ouro – O grupo busca que seus colaboradores sempre 

tenham a visão de fazer aos outros o que se gostariam que fizessem com eles 

mesmos (MAGAZINE LUIZA, 2018). 

 

Abaixo seguem os valores e comportamentos esperados pela empresa para a atuação 

de seus colaboradores. 
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Figura 3. Modelo de Valores e Comportamentos organizacionais do Magazine Luiza 
 

Fonte: Magazine Luiza (2018) 

 

Ainda, a empresa possui um slogan como “Jeito Luiza de Ser” levando em conta a 

cordialidade dada pela dona Luiza no passado, respeitando tanto seus colaboradores quanto 

seus clientes, buscando respeita-los e ofertar produtos de qualidade. Preservar e transmitir a 

alma e os princípios ensinados pelo casal Donato é o lema constante do Magazine Luiza, que 

conta com uma série de artefatos que dão sustentação e vitalidade a sua cultura pioneira e 

inovadora. 

Sua missão é “Ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada que visa sempre o 

bem-estar comum”. 

Já a sua visão é “Ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas 

linhas de produtos e serviços para a família brasileira. Estar presente onde, quando e como o 

cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar sempre o cliente com o 

melhor time do varejo, um atendimento diferenciado e preços competitivos.” 

E conforme disponível no site, a empresa possui seus valores e princípios como: 
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Respeito, Desenvolvimento e Reconhecimento: nós colocamos as pessoas 

em primeiro lugar. Elas são a força e a vitalidade da nossa organização; 

Ética: nossas ações e relações são baseadas na verdade, integridade, 

honestidade, transparência, justiça e bem comum; 

Simplicidade e Liberdade de Expressão: buscamos a simplicidade nas nossas 

relações e processos, respeitamos as opiniões de todos e estamos abertos a 

ouvi-las, independentemente da posição que ocupam na empresa; 

Inovação e Ousadia: cultivamos o empreendedorismo na busca de fazer 

diferente, por meio de iniciativas inovadoras e ousadas; 

Crença: acreditamos em um Ser Supremo, independentemente de religião, 

bem como nas pessoas, na empresa e no nosso País; 

Regra de Ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. 

 

 
2.3.1.1 O desenvolvimento do intraempreendedorismo no Magazine Luiza 

O Intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo no Magazine Luiza é 

recorrente, uma vez que, como visto os colaboradores – não somente os que têm cargo de 

liderança no grupo tem como motto TER ATITUDE DE DONO, o que é uma atitude bem 

empreendedora (LUIZA HELENA, 2018). 

Entretanto é claro que, embora seja uma demonstração de empreendedorismo 

corporativo ou intraempreendedorismo, para as pessoas que fazem parte do grupo pode 

parecer mais uma atitude de vestir a camisa da empresa, uma dedicação ao negócio. Assumir 

o motto e a cultura da empresa como si própria e desta forma os valores da mesma tornam-se 

uma forma de dedicação à mesma e não uma atitude empreendedora em si. 

Alterando esta nomenclatura, entretanto, de dedicação a empresa para um 

empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo como já vimos anteriormente, 

entendemos que atrelamos o comprometimento do colaborador a uma atitude de seguir a 

cultura da empresa, vestir a camisa ou mesmo o que já dito anteriormente de assumir a atitude 

de dono. 

Alimentar a postura de intraempreendedorismo de forma sistemática pode ser uma 

solução para a empresa em termos de sobrevivência, visto que essa atitude combina com 

aquela dos profissionais que estão preenchendo as linhas de trabalho atualmente, profissionais 

que tem esta necessidade de experimentar (projetos de curto e médio prazo são seus 

favoritos), que tem esta necessidade de lidar com experiências elaboradas e não conseguiriam 

atrelar-se a nada que não tivesse certa “inovação a ser implantada”. 
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Figura 4. Apps desenvolvidos por gestores do Magazine Luiza 
 

Fonte: Magazine Luiza 

 

O empreendedorismo corporativo ressurge dentro deste cenário moderno atual para 

oferecer aos trabalhadores envolvidos e aos contratantes – os empregadores – um tipo de 

atitude de dono – os empreendedores gostam da liberdade de ação e da possibilidade de 

abarcar projetos interessantes e envolventes onde os empregadores apreciam profissionais que 

fazem mais do que o necessário. 

A inovação é, sem dúvida, uma das características mais marcantes do Magazine 

Luiza. Durante sua história, a empresa se destacou não somente por sua política comercial 

bem-sucedida, como também por seu modelo único de gestão e relacionamento com seus 

colaboradores inclusive estimulando-os ao intraempreendedorismo, tornando-se um 

verdadeiro case de sucesso em diferentes temas, no Brasil e no resto do mundo. 

Um dos cases de sucesso deste tipo de proposta intraempreendedora são as Lojas 

Virtuais do Magazine Luiza. Essas Lojas Virtuais se tornaram um verdadeiro case de sucesso 

no mercado nacional, servindo como modelo lucrativo para diversas companhias do Brasil e 

até mesmo do exterior. Mas isso não aconteceu recentemente e, sim, há 15 anos, quando 

nenhuma empresa varejista sonhava em implantar uma loja que não teria seus produtos 

expostos em prateleiras, com vendedores apresentando-os por meio de fitas de vídeo e 

televisão a cores. 

https://www.magazineluiza.com.br/quem-somos/cases/
https://www.magazineluiza.com.br/quem-somos/cases/
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Essa ideia partiu de um colaborador da TI que queria fazer carreira na área comercial 

junto com a Luiza Helena que o apoiou e enfrentou todas as dificuldades da época, mas 

sempre acreditando que seria possível e evoluindo a cada dia. 

Hoje, esse modelo se tornou uma das principais fontes de faturamento da companhia. 

Em suma, as Lojas Virtuais são estabelecimentos localizados em cidades de até 100 mil 

habitantes ou em bairros populosos de cidades maiores. Sem um único produto em exposição 

ou estoque, as Lojas Virtuais têm baixo custo e, por isso, levam vantagem na competição com 

as grandes redes de lojas convencionais. 

Atualmente, a compra é realizada por meio de terminais multimídia de última 

geração, com imagens dos produtos geradas em estúdio próprio e com grande riqueza de 

detalhes. 

O conteúdo é o mesmo do site www.magazineluiza.com.br, onde consultando aos 

computadores, o consumidor tem todas as Informações de que necessita para decidir uma 

compra. A presença de vendedores treinados é um conforto a mais aos clientes, que contam, 

com isso, com um tratamento humanizado. Outra grande vantagem é que o produto pode ser 

entregue na casa do cliente em até 48 horas depois do pedido, exceto em vendas especiais. 

Além disso, essas lojas se transformaram em Centros de Promoção para as 

comunidades onde são instaladas, pois oferecem internet grátis, cursos de línguas e ainda 

proveem locais para a prática de atividades em grupo. Recentemente, este modelo de vendas 

foi analisado como case na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das mais 

conceituadas escolas de ensino superior no mundo. 

A chamada “Só amanhã, no Magazine Luíza” foi desenvolvida por um assistente de 

vendas que a utilizou para alavancar as vendas da empresa. Esta ação teve tanto sucesso que 

foi adotada pelo grupo sendo a chamada de propaganda tanto na televisão quanto em rádios 

locais. Para a empresa, esta ideia trouxe o dobro de vendas de um dia normal, perpetuando até 

os dias de hoje. 

Uma ideia dada por um gestor de loja foi a de reinaugurar lojas a fim de atrair os 

clientes para as promoções de inauguração, divulgando não somente as lojas, mas também 

seus produtos. Para tanto as lojas realizam uma grande festa de reinauguração, são 

embrulhadas para presentes conforme foto abaixo. Este embrulho acontece também para lojas 

a serem inauguradas. 

http://www.magazineluiza.com.br/
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Figura 5. Modelo de inauguração de loja – ideia de um gerente 
 

 

Fonte: Magazine Luiza 

 
 

Este pequeno gesto faz com que as vendas da loja aumentem consideravelmente 

analisando seu faturamento pós-reinauguração. Ainda, foi muito aprovada pela alta cúpula. 

Outra grande ideia inovadora que partiu de um colaborador foi o Dia de Ouro. O 

Cliente Ouro é o cliente mais fiel e rentável do Magazine Luiza. Ele representa 5% da base e 

17% do faturamento, gasta na média 50% a mais do que os demais clientes. Ele deve possuir 

pelo menos 5 compras, no valor de R$2.200,00 em 36 meses e não ter nenhuma ocorrência 

restritiva de crédito. Os clientes com esse perfil passam a participar do Programa Ouro com 

alguns benefícios exclusivos, como reconhecimento por sua fidelidade. O Dia de Ouro é um 

desses benefícios. A ideia surgiu de um gestor da unidade de São Jose do Rio Preto – SP, que, 

sabendo do potencial do Cliente Ouro, em um momento onde precisava alcançar seus 

resultados de vendas, abriu a loja em um domingo, convidando seus clientes a irem até a loja 

participar de um dia diferente, com ações de relacionamento e venda. Tratava-se de um dia 

acional que a loja abriria e a expectativa era de que houvesse venda incremental neste dia, 

compensando a abertura da loja em um domingo. A ação foi um sucesso, o gerente atingiu a 

meta e teve sua ideia incorporava a estratégia corporativa, dentro do Programa Ouro, 

rendendo 4 a 5 diárias de vendas quando realizada por uma unidade. Após a implementação 

da ação como estratégia corporativa, comprovou-se que o Dia de Ouro incrementa em 44%* 

na venda dos Clientes Ouro no Magazine Luiza (*estudo realizado pela consultoria estratégica 

BainCompany). 
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Figura 6. Café da manhã na loja no Dia de Ouro – ideia de um gerente 
 

 

Fonte: Magazine Luiza 

 
 

Já a Liquidação Fantástica foi desenvolvida por um gestor de loja no ano de 1993, ou 

seja, existe há 25 anos sendo uma estratégia que rende a empresa uma venda de 

aproximadamente 10 diárias, ou seja, o valor da venda realizada condiz com o valor total 

vendido em dez dias 

O gestor, dono da ideia, fez carreira na empresa, onde chegou a assumir a diretoria 

comercial e acabou se aposentando pela empresa, e teve sua ideia reconhecida e valorizada. 

 
Figura 7. Liquidação Fantástica 

 

Fonte: Magazine Luiza 
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Abaixo foto do dia da liquidação fantástica que acontece uma vez ao ano, onde todas 

as lojas do Magazine Luiza em todo o Brasil abrem às 05h00minh. 

 
Figura 8. Liquidação Fantástica 

 

 

Fonte: Magazine Luiza 

 

 

2.3.1.2 Fatores relevantes a atuação do intraempreendedor 

O campo do comportamento da personalidade x liderança x resultado, cada vez mais 

usado para explicar como a personalidade do líder influência nos resultados das empresas 

(DERUE et al., 2011) baseia-se em duas perspectivas proeminentes nas literaturas de 

personalidade e liderança. Primeiramente, de acordo com a teoria do traço de liderança, os 

comportamentos dos mesmos têm origem nas disposições dos líderes onde “quem somos 

determina como lideramos” (GALVIN; LANGE, 2012). 

As personalidades dos líderes explicam como eles interagem, motivando e 

influenciando os seguidores e liderando suas empresas, afirmam Galvin e Lange (2012). 

Em segundo lugar, baseando-se no paradigma comportamental da liderança, 

pesquisadores de liderança estratégica argumentaram que os comportamentos de liderança dos 

CEOs influenciam as atividades estratégicas moldando como eles definem e comunicam sua 

visão estratégica e metas, bem como eles mobilizam e coordenam as atividades da alta 

administração e da sua equipe, (RESICK et al, 2009). 

Cada vez mais é papel fundamental dos grandes executivos, como os CEOs ao 

conduzirem suas atividades de empreendedorismo corporativo de uma empresa. Os CEOs 

ocupam posições únicas no ápice de suas empresas e núcleo de controle e complementaridade 
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de ativos essenciais ao empreendedorismo corporativo afirmam Shepherd, Hayne e Patzelt 

(2013) logo, tem a responsabilidade de promovê-lo. 

Bakker (2011) ainda diz que o engajamento no trabalho é um estado motivacional 

positivo e ativo, sendo relacionado ao envolvimento no trabalho e ao comportamento proativo 

de trabalho. A base para esta premissa é que os indivíduos altamente envolvidos no trabalho 

estão fisicamente, cognitivamente e emocionalmente conectados com seus papéis no trabalho 

(KIM et al, 2012). Sendo assim, este engajamento no trabalho é pontuado como importante 

para motivar o empreendedorismo dos funcionários por vários anos. 

Os funcionários engajados, independentemente de sua função, são capazes de  

realizar suas tarefas com menos esforços já outros, podem preencher com dificuldade e falhas 

as atividades, afirmam Shepherd, Hayne e Patzelt (2013). Analisando tal situação, o gestor 

deve analisar se vale a pena investir em esforço extra, apoiando o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo com base nas dificuldades por eles encontradas. Quando indagados 

quanto ao comportamento empreendedor e intraempreendedor, os colaboradores são 

desafiados a irem além do status quo e devem, portanto, reconhecer a oportunidade de 

desenvolver seu lado profissional. 

Indivíduos engajados não se distraem e se destacam em dificuldades emergentes, 

tendo níveis mais altos de absorção e persistência no trabalho, isto nos mostra que tais 

indivíduos vão além do escopo descrito na sua função formal, tendo implementação proativa 

de ideias e a solução proativa de problemas respeitando a cultura e os comportamentos 

esperados pelos líderes e gestores da empresa para seus funcionários. 

Se a estrutura e o ambiente de uma organização não fornecem nenhum incentivo para 

a inovação, então a existência de intraempreendedorismo e manter os intraempreendedores 

são muito desmotivantes. A atividade intraempreendedora deve, portanto, ser adequadamente 

recompensada (SCHEEPERS, 2011) e uma das principais responsabilidades dos líderes de 

alta gerência é enfatizar a cultura organizacional para permitir e apreciar os desvios 

encontrados, encorajando os intraempreendedores a atuarem frente a tais desvios, afirmam 

Arslan e Cevher (2014). 

A cultura intraempreendedora, é o clima favorável para a inovação dentro de uma 

empresa onde na visão de outros autores, os líderes devem sim promover este clima, 

motivando todos os seus colaboradores a compartilharem seus conhecimentos, (MARTIN, 

2016) gerando novas ideias aplicáveis e aproveitáveis pela empresa em seus produtos ou 

mesmo processos. 
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Dentro de uma estrutura organizacional, as complexidades organizacionais podem 

dar atitude em relação à inovação e, portanto, à cultura adotada ou praticada. Por exemplo, se 

uma empresa é burocrática com políticas rígidas e conservadoras, essa cultura não estimulará 

a inovação. Eles geralmente não toleram falhas ou apreciam inovações fora do interesse da 

empresa. Tais circunstâncias não criam a plataforma ideal para inovar, uma vez que os 

intraempreendedores e suas ideias ou recursos e instalações estarão limitados por fortes 

restrições e controle. A comunicação entre os diferentes membros da organização sofrerá à 

medida que os intraempreendedores se esforçarem para apresentar suas ideias inovadoras, o 

que pode desvirtuar ainda mais e romper o crescimento e a progressão de uma cultura de 

inovação. Morris et al (2008, apud BARUAH& WARD, 2014) acreditam que, quando os 

intraempreendedores lutam para executar suas ideias inovadoras, eles provavelmente ficarão 

frustrados com o nível de rigidez organizacional, levando-os a considerar abandonar o 

emprego ou o projeto. 

Uma série de entrevistas foi realizada com especialistas intraempreendedores e 

gestores de inovação corporativa analisando o potencial e os desafios do 

intraempreendedorismo. O resultado são cinco ideias sobre como começar a pensar sobre o 

intraempreendedorismo em uma organização, cita Grosmmann (2015): 

1 - O intraempreendedorismo descreve uma abordagem ascendente centrada nas 

pessoas para o desenvolvimento de inovações dentro da empresa. 

2 - o intraempreendedorismo compensa muitas vezes em termos de crescimento, 

cultura e talento da empresa. 

3 - não é sobre a criação de empreendedores, é sobre encontrar e reconhecê-los. 

4 - ele conhece as regras e as quebra efetivamente. 

5 - requer uma abordagem de gestão diferente. 

 
 

Pensando nessas cinco ideias percebe-se que o intraempreendedor vê oportunidades, 

aproveitando-as no intuito de otimizar processos, inovar produtos, desenvolver outros se 

diferenciando dos demais existentes no mercado. Eles são a base para o desenvolvimento da 

empresa no mercado. 

Porém para se ter intraempreendedores de sucesso deve-se acelerar a inovação 

corporativa criando uma pequena equipe contendo aqueles que se destacam para uma 

iniciativa de mudanças onde o CEO busca melhorar. Deve-se planejar que eles tenham um 

projeto real necessário para o negócio e tendo um prazo para cada etapa do projeto. 
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(2018): 

Para que o projeto dê andamento, deve-se ter uma estrutura sendo segundo Broadfoot 

 
 

- Atribuir a eles alguns direitos de decisão para que eles possam ser donos do projeto; 

- Criar alguns frameworks que ignorem parte da burocracia corporativa que existe; 

- Deixar claro as experiências e os riscos adotados tendo limites que protegem a 

empresa contra danos materiais; 

- Ser claro quanto a execução de tarefas fora da sua rotina, delimitando o tempo 

gasto em cada tarefa; 

- Liberdade em criar focando no esperado pela empresa, onde caso supere as 

expectativas a empresa esteja preparada para mudar e lançar seus produtos no mercado. 

Pode-se então considerar que tais gestores intraempreendedores serão os agentes de 

mudança da empresa sendo eles a chance da empresa ser pioneira no mercado com um novo 

produto, processo, serviço. Deve-se então capacitar ainda mais seus gestores para que mudem 

sua gestão com foco, tenham influências com seus colaboradores e clientes, tenham um 

trabalho em equipe, trabalhando a inclusão, desenvolvendo a inovação e a criatividade, 

podendo o gestor contar com seus colaboradores a todo o momento. 

Logo, este modelo de gestão voltado para ao intraempreendedorismo faz com que a 

equipe encontre um novo caminho, tornando cada membro um defensor de seus projetos, se 

envolvendo no processo de mudanças. Assim, a mudança é vista por todos, sendo eles 

motivados e tendo uma capacidade de mudança construída em base sólida, inovadora 

(BROADFOOT, 2018). 

À medida que as organizações ficam cada vez maiores, níveis de hierarquia, 

aprovação e processos são construídos, devendo a gestão garantir o processo 

intraempreendedor. Grandes intraempreendedores naturalmente quebram essas barreiras e não 

têm medo de expressar grandes ideais. Mas aqueles que não estão inclinados ao 

empreendedorismo muitas vezes não se sentem seguros em fazê-lo ou até mesmo sabem como 

proceder em primeiro lugar (LINK, 2018). 

As empresas que buscam quebrar paradigmas acabam que investindo e mantendo o 

intraempreendedorismo podendo executar processos eficazes, inovando produtos e serviços, 

renovando estratégias e otimizando o desempenho, atingindo um grande sucesso por meio dos 

intraempreendedores sendo assim, as empresas atualmente parecem adotar iniciativas 

intraempreendedoras (BARUAH & WARD, 2014). 

Já Antoncic e Antoncic (2011) complementam dizendo que as empresas estruturam 

valores organizacionais, alinhando atividades intraempreendedoras as orientações, sendo elas 
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mais propensas ao maior crescimento e rentabilidade comparados as empresas que carecem de 

tais características. 

Piscopo (2010, apud DESIDERIO, BITTENCOURT; SOBRINHO, 2015) identificou 

em sua pesquisa que as empresas esperam com as ações intraempreendedoras o acesso a 

novas tecnologias, lucratividade em longo prazo, agilidade e criatividade na tomada de 

decisão, sendo assim vistos como benefícios do trabalho intraempreendedor. Em 

contrapartida, o autor identificou receios sobre a possibilidade de perda do investimento 

realizado, de talentos que podem deixar a empresa, do controle dos projetos em andamento e 

da sinergia entre os negócios da empresa. Por esse aspecto, a capacidade das empresas 

disporem de recursos para o desenvolvimento de ações intraempreendedoras são aspectos 

motivadores para as pessoas realizarem seus projetos. Logo, quanto mais ágil for o trâmite da 

efetivação desses projetos nas estruturas empresariais, maiores as chances de retenção das 

pessoas, principalmente quando as mesmas percebem algum retorno profissional e financeiro. 

Os profissionais intraempreendedores têm grande potencial de encontrar novas combinações 

de recursos gerando vantagem competitiva podendo ajudar a prosperar em ambientes 

altamente competitivos (SCHEEPER, 2011). Sendo assim, Scheeper (2011), o profissional 

intraempreendedor deve se manter ativo, devendo ser reconhecido formalmente, tendo 

incentivos para executar suas habilidades e talentos, buscando ser cada vez mais 

participativa com a atuação dos colaboradores intraempreendedores. 

Qualquer organização, independentemente de seu tamanho e estrutura devem tentar 

adotar estratégias intraempreendedoras em algum momento e mesmo que seja um pequeno 

começo ou se mova com um ritmo relativamente lento, mas sob orientação corporativa e 

compromisso, as pessoas vão construir mais confiança para aceitar adicionando maior 

vantagem competitiva, também resultando em um desempenho firme onde a empresa poderá 

chegar a um status totalmente intraempreendedor. 

Hornsby et al (2002) descobriram que cultura intraempreendedora permite aos 

funcionários a liberdade em seus processos de trabalho ao longo com tolerância a falhas, que 

estimula a inovação. Enquanto a cultura geralmente se refere a um grupo de pessoas, quando 

se usa a metáfora do sistema operacional, percebe-se que cada indivíduo tem seu próprio 

sistema operacional cultural e que a maneira como eles se comportam em relacionamentos, 

equipes, famílias, organizações, nações  e até mesmo  isso  o  planeta como  uma totalidade, 

as culturas que se exibe, é um resultado de sobreposições de múltiplos padrões individuais de 

operação (MARTIN, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

A metodologia de pesquisa apresenta os métodos utilizados para se realizar o 

trabalho em questão, apresentando o tipo de pesquisa, suas fontes e os resultados esperados 

conforme segue. 

 
3.1 Coleta e análise de dados 

Para se obter os resultados acerca da problematização foram levantadas informações 

baseadas na análise qualitativa enquanto que estudos quantitativos se preocupam com a 

medição e a quantificação de dados, onde neste sentido, as pesquisas qualitativas envolvem 

análises de informações descritivas situacionais com as quais o pesquisador tem contato direto 

ou indireto afirma Duarte (2000). 

Segundo Gil (2012) é dentro desta abordagem qualitativa que o objetivo do estudo 

poder ser classificado como descritivo, expondo relações entre informações qualitativas, 

descrevendo convergências e divergências entre a atuação de gestores dentro da rede de 

varejo Magazine Luiza sendo analisada pela discente a qual possui atualmente 25 anos de 

experiência na empresa, crescendo e desenvolvendo seu lado profissional junto ao 

crescimento da empresa no mercado. 

Ainda, um objetivo qualitativo pode ser classificado como exploratório ou mesmo 

explicativo. As pesquisas com objetivos exploratórios buscam mais relação com o tema 

estudado já as pesquisas explicativas buscam identificar explicação para a ocorrência de um 

determinado acontecimento (GIL, 2012). 

Esse estudo se caracteriza por ser uma pesquisa não experimental, analisando assim a 

realidade de uma empresa e a vivência de seus gestores de maneira que ela é colocada, não 

tendo interferências diretas. Logo, em um estudo experimental é realizado um teste para 

verificar qual o padrão da reação, de acordo com o estímulo dado. 

Gil (2012, p. 54) define estudo de caso como um “estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que se permita seu amplo e detalhado conhecimento”. A 

estratégia de estudo de caso é vista como a mais adequada para o estudo de fenômenos 

inseridos dentro de um contexto real, sendo o caso deste estudo, afirma Yin (2015). 

Os estudos de casos possuem limitação frente a generalização, onde a metodologia é 

adequada para o estudo em questão, pois não se busca por resultados precisos frente a 

população, mas sim levantar teorias que podem estar atrás do problema de pesquisa, afirma 

Yin (2015). 
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O presente estudo usou a revisão bibliográfica, a análise de documentos bem como 

entrevistas parcialmente estruturadas, tendo fontes de dados analisados. Creswell (2014) 

reconhece que tais fontes são adequadas para os estudos de casos. 

O problema analisado “a visão intraempreendedora da liderança do Magazine Luiza 

é uma prática na operação das lojas?” foi descrito de forma clara, sendo realizada entrevistas 

com os principais diretores de conselho, como Luiza Helena Trajano Donato Rodrigues e 

Marcelo José da Silva e para complementar o entendimento da prática na operação de lojas, 

foram entrevistados gestores das quatro melhores e piores lojas do grupo em resultados. 

 
Tabela 1. Entrevistados – Alta Cúpula 

 

Entrevistado Cargo 

Marcelo José Silva Vice Presidente do Conselho 

Luiza Helena Trajano Donato Rodrigues Presidente do Conselho 

Roberto Belíssimo Diretor Executivo Financeiro 

Frederico Trajano Rodrigues Presidente Magazine Luiza 

Maria Isabel Bonfim Diretora Executiva Orçamento 

Fonte: própria autora 

 
 

Foram escolhidas lojas de ruas, shopping e virtuais sendo as 4 melhores lojas com 

resultados de NPS e as 5 piores lojas vistos os resultados de NPS onde dentre as piores lojas, 

foi analisado toda a atuação do gerente, identificando que o mesmo não estava engajado com 

o perfil da empresa. Esta escolha deu-se por lojas próximas a cidade de São Paulo, facilitando 

o acesso para que pudesse visitar as lojas e conversar com os gestores. Foram analisadas as 

lojas listadas com melhores e piores scores de NPS, comparando assim a atuação de ambas 

gestões. 

As entrevistas foram realizadas no mês de março de 2018, onde os gestores foram 

entrevistados, alguns pessoalmente, outros por telefone, tendo uma duração de 20 minutos. 

As perguntas foram elaboradas a fim de entender se todos os gestores conhecem a 

cultura da empresa bem como qual a rotina esperada para que toda a sua gestão e processos 

sejam executados a fim de entender o dia a dia das lojas, pontuando desvios, propondo 

melhorias e ações que estejam voltados aos seus resultados. Ainda, buscou-se entender de que 

forma os gestores atuam frente à contratação, capacitação e análise de atendimento ao cliente 

realizados por seus colaboradores, analisando se os mesmos são engajados e motivados a 
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agirem de forma intraempreendedora e se eles reconhecem e buscam manter seus 

colaboradores na empresa, motivando-os e conhecendo seus clientes. 

As entrevistas foram analisadas de acordo com loja, ou seja, para cada entrevista foi 

analisada a atuação do gestor frente a seu resultado de score de NPS. Desta forma, pode-se 

identificar se a atuação do gestor acaba que influenciando na atuação da equipe de vendas e 

diretamente nos seus indicadores. Buscou-se verificar se os gestores estão realmente 

engajados com a cultura da empresa e com seus valores, respeitando os comportamentos 

esperados de atuação de um gestor de loja e colaborador Magazine Luíza. 

Dentro do contexto empresarial, para se ter noção do grau de desenvolvimento, 

aceitação da empresa no mercado e o grau de atendimento e satisfação dos clientes frente a 

atuação das lojas, existe um indicador a ser considerado – Net Promoter Score – NPS. Ele foi 

criado por Reichheld nos EUA, sendo uma metodologia criada com o objetivo de realizar a 

mensuração do grau de lealdade dos consumidores de qualquer tipo de empresa, sendo de uso 

simples, flexível e com metodologia confiável. Para se obter o resultado NPS é realizada uma 

pesquisa com seus clientes onde os mesmos respondem a uma única pergunta: Em uma escala 

de 0 a 10, quanto você indicaria nossa empresa para um amigo? 

Desta forma o NPS passa a ser uma forma de se avaliar os indicadores das lojas com 

melhores resultados e das lojas com resultados inferiores, sendo assim um método de pesquisa 

para análise de comportamento de gestores. 

Complementando, o indicador NPS permite que o Magazine Luiza avalie o ponto de 

vista dos clientes, criando planos de ação a fim de otimizar processos, melhorando a 

experiência dos serviços ofertados podendo observar os pontos que foram mal avaliados. 

Analisando os resultados de NPS pode-se entender o motivo pelo qual os detratores 

são vistos como riscos e ainda identificar o que impede os neutros de indicarem a empresa. 

Desta forma, aconselha-se investir em promotores a fim de certificar que suas experiências 

continuem acima do esperado a cada contato com a empresa. 

Abaixo o cálculo do NPS: 
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Figura 9. Entendendo o Net Promoter Score 
 

Fonte: Reichheld, (2011) 

Diante das notas encontradas no NPS pode-se classificar as lojas em quatro Zonas de 

Classificação exemplificando o quão bem a empresa está frente a satisfação de clientes, 

afirma Meirinho (2017): 

Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100 

Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75 

Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50 

Zona Crítica – NPS entre -100 e 0 

Com este tipo de análise, a alta cúpula pode observar o seu desenvolvimento no 

mercado, entendendo sua aceitação avaliando pontos positivos e favoráveis bem como 

entendendo os pontos negativos, buscando meios de melhorá-los e fidelizar ainda mais 

clientes. 

Ainda, foi descrito por convergências e divergências entre estratégias adotadas por 

gestores engajados e não engajados, sendo assim confrontados com a cultura da empresa e 

com os resultados de pesquisa realizada junto a alta cúpula. 

Creswell (2014, p. 43) conceitua a abordagem qualitativa como “um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano”. Os procedimentos qualitativos que se destacam, segundo 

Creswell (2014) também, buscam focar em amostragem intencional, coleta de dados abertos, 

análise de textos e de imagens bem como a interpretação pessoal dos achados. 
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A pesquisadora utilizou para tanto uma ampla fonte de dados, incluindo pesquisas 

em livros, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos e estudos diversos, nacionais e 

internacionais, relacionando-os com o dia a dia da empresa. Esta pesquisa qualitativa, como 

citado acima, teve por base entrevistas em profundidade com importantes profissionais da 

empresa em questão, Magazine Luiza analisando sua forma de considerar o 

intraempreendedorismo como estratégia corporativa e a atuação dos gestores. Além de 

selecionar os entrevistados segundo suas características individuais foi preciso selecionar sua 

atuação, sua função, estando eles há mais de dez anos na gestão da empresa. Todas as 

entrevistas foram feitas pessoalmente e individualmente com cada um dos entrevistados. 

Foram no total selecionadas 09 lojas sendo as 4 melhores lojas do grupo em 

resultados de NPS e as 5 piores lojas no 1T, buscando analisar o perfil do gestor 

intraempreendedor frente aos resultados. Ainda, 1 loja, estando entre as piores no indicador 

NPS foi avaliada, buscando ações corretivas como a identificação do perfil do gestor sendo 

inadequado para a loja. A troca do gestor aconteceu no mês de abril após a pesquisa, 

demonstrando que o perfil inadequado tende a um resultado fraco, abaixo do esperado pela 

empresa. 

Tais entrevistas foram baseadas em um questionário formulado a fim de analisar seu 

entendimento quanto ao intraempreendedorismo no dia a dia como forma de estratégia 

corporativa. Perguntas sobre a atuação da empresa nos dias de hoje e o que se espera para o 

futuro com o intraempreendedorismo foram feitas e respondidas. No apêndice consta o roteiro 

base para as entrevistas mesmo sabendo que outras perguntas podem ser efetuadas de acordo 

com o decorrer da entrevista. Segue abaixo o perfil dos gestores e das lojas analisadas. 

Tabela 2. Lojas analisadas–atuação da gestão 
 

Loja Idade Tempo de empresa Escolaridade NPS 

Loja A 48 16 anos Médio 78,7 

Loja B 36 17 anos Pós Graduação 76,7 

Loja C 44 21 anos Superior Completo 65,7 

Loja D 33 15 anos Pós Graduação 64,8 

Loja E 31 8 anos Médio 49,4 

Loja F 37 5 anos Médio 49,3 

Loja G 33 9 anos Médio 43,5 

Loja H 26 4 anos Médio 59,4 

Loja I 
40 10 anos Médio 41,6 

Fonte: própria autora 
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Creswell (2014) afirma que dentro do estudo de caso o pesquisador explora tal 

situação com mais detalhes, podendo relacionar tempo, atividade, perfil, investigando e 

coletando informações detalhadas usando diversos meios de coleta de dados. 

Para os entrevistados da alta cúpula foi aplicado um questionário especifico 

analisando o ponto de vista de cada um frente a atuação intraempreendedora de seus gestores, 

tendo-a como uma estratégia corporativa para o desenvolvimento da empresa. 

Desta forma, todas as fontes de informações, primárias e secundárias foram de 

relevante importância para a elaboração da análise onde com as entrevistas e os estudos 

realizados pode-se notar o como está a atuação da empresa quanto ao intraempreendedorismo 

confrontando com o que a alta cúpula espera de seus gestores. Isto tornará claro quais pontos 

devem os gestores melhorar para atingir os objetivos da empresa. 

Creswell (2014) complementa ao afirmar que neste tipo de pesquisa é observado o 

intuito de analisar os acontecimentos e entender as relações existentes entre os constructos 

partindo da ótica do pesquisador, considerando seus valores, origens pessoais, gênero, 

história, cultura, situação sócio econômica podendo moldar suas interpretações durante o 

estudo. 

. 
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4. RESULTADOS 

 
 

4.1 Análises da visão da alta cúpula do Magazine Luiza sobre o intraempreendedorismo 

Diante de entrevista realizada com a alta cúpula, pode-se analisar que o 

empreendedorismo corporativo são questões fundamentais para a atuação da empresa no 

mercado, frente à cultura da própria empresa e frente do que se espera da alta cúpula com 

relação a seus gestores e colaboradores. 

Ao entrevistar a Sra. Luiza Helena, presidente do conselho Magazine Luiza, quanto 

ao perfil inovador adotado pela empresa frente aos gestores e colaboradores 

intraempreendedores, a mesma diz “ser fundamental para a formação da cultura da empresa 

onde desde a década de 90, trabalha-se o conceito de gerentes donos de suas próprias lojas, 

dando autonomia e acreditando no potencial de sua equipe, capacitando-os e motivando-os 

dentro de suas funções”. 

Marcelo Silva, vice-presidente do conselho, complementa “desde os primórdios, na 

cidade de Franca, a empresa já se destacava devido ao seu atendimento, a sucessora, Luiza 

Helena deu continuidade, apostando no intraempreendedorismo como estratégia corporativa, 

desenvolvendo, capacitando e reconhecendo seus colaboradores”. 

Roberto Belíssimo complementa afirmando que “Acredito que uma das maiores 

vantagens competitivas do Magazine Luiza é justamente sua cultura corporativa, que sempre 

valorizou o empreendedorismo. A companhia sempre teve um foco muito grande na 

valorização das pessoas e na inovação. Dessa forma, sempre estimulou funcionários de todos 

os níveis a inovar, pensar “fora da caixa”, e ao mesmo tempo fazer acontecer, com atitude de 

dono. Ter boas ideias apenas nunca foi suficiente, as pessoas têm que ser práticas e capazes 

de implementar uma boa ideia.” 

Por fim, Frederico Trajano diz que “O intraempreendedorismo é um traço muito 

importante da nossa cultura. Somos uma empresa de 60 anos, na qual a fundadora já se 

afastou da liderança há muito tempo. Diversas empresas, nessas condições, perdem a cultura 

empreendedora. Perdem velocidade e capacidade de inovar, foco, ficam mais burocráticas. 

Não se pode perder o foco no cliente final e nas pessoas. É preciso manter a mentalidade do 

fundador. É assim que obtemos sucesso, mesmo em anos de crise.” 

Sendo assim, todos analisam que o intraempreendedorismo na empresa Magazine 

Luiza é de caráter cultural, o qual vem desde a fundação da empresa onde o 

empreendedorismo fez com que a empresa tivesse pleno desenvolvimento. A inovação do 

Magazine Luiza junto a sua cultura motiva seus colaboradores a identificarem pontos falhos a 
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serem melhoradas, oportunidades de negócios entre outras ações devido a liberdade do 

colaborador criar e inovar. 

Logo, quais iniciativas da empresa foram consideradas resultados de iniciativas e 

estratégias intraempreendedores? Luiza Helena prontamente disse que “desde anos 90 foi 

implantando em todas as lojas um salário com percentual de participação nos resultados 

sendo medido pelo resultado individual do colaborador e da loja, fazendo com que todos 

estejam engajados e motivados pelo resultado. Sendo assim, uma loja que tenha um resultado 

fraco, tem a possibilidade de analisar o mesmo e diante de ideias do próprios colaboradores 

e gestores, criam ações que busquem melhorar o seu desempenho. Isto facilita o trabalho 

intraempreendedor, e a democratização da informação é fundamental para que toda a equipe 

tenha conhecimento dos números que estão atingindo e soluções para alcançar os objetivos 

traçados”. 

Já Marcelo Silva enfatiza que além da comunicação facilitada, houveram exemplos 

fortes do intraempreendorismo na empresa como a Loja Virtual Magalu, site integrado a lojas 

físicas, a criação do LuizaLabs (centro de desenvolvimento e inovação) todos sugeridos e 

criados por colaboradores, os quais foram reconhecidos por suas inovações. 

Belíssimo diz que um ponto forte de intraempreendedorismo foi “destaque foi a 

criação da Luizacred, em 2001, a primeira parceria entre um varejista e um dos maiores 

bancos brasileiros, o Itaú Unibanco, permitindo que a Companhia alavancasse as vendas, 

mitigando os riscos na concessão de crédito e reduzindo o custo de capital ao mesmo tempo. 

A Luizacred é hoje uma das maiores financeiras do país, com mais de 3,5 milhões de cartões 

ativos e uma carteira de crédito de mais de R$ 6 bilhões. Anos depois, criamos a Luizaseg, 

atualmente uma das maiores seguradoras do ramo de garantia estendida, em parceria com a 

Cardif, do grupo francês BNP Paribas.” 

Todos citaram ações diversas que consequentemente trouxeram resultados positivos 

para a empresa em todos os momentos desde a implantação. A questão chave é a cultura da 

empresa disseminada corretamente desde a sua fundação. A alta cúpula vê e espera que seus 

colaboradores tenham os comportamentos esperados para manter o desenvolvimento da 

empresa no mercado. 

Desta forma, a liderança tem encontrado a atuação inovadora de seus gestores em 

busca de melhores resultados, sendo assim a visão intraempreendedora é uma realidade na 

prática. 

Diante de tantas ações já vistas, como a empresa estimula o processo 

intraempreendedor? Luiza Helena diz ser um processo que ocorre de forma natural por estar 
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na cultura da empresa, sendo os gestores e colaboradores treinados e capacitados tendo um 

clima aberto a prática do intraempreendedorismo, dando grande liberdade assistida aos 

gestores de lojas, que implantando ações inovadoras poderão ser considerados benchmarking 

do grupo. “A reciclagem constante, o incentivo à educação e o treinamento específico para 

líderes sempre foram ações que realizamos, mas, como costumo dizer, quando se cria um 

clima propício e realmente deixamos a equipe praticar o que se fala, isso acaba entrando nos 

ossos das pessoas, tornando-se uma cultura verdadeira”. Já Marcelo Silva “A Empresa 

estimula frequentemente o empreendedorismo através de cursos, seminários, debates, 

estimulando os colaboradores a empreender. Esta ação estimula os colaboradores a 

empreender em suas próprias áreas de atuação”. 

Belíssimo volta afirmando sobre a cultura empresarial “Acredito que a Companhia 

estimula o intraempreendedorismo de diversas formas, uma vez que está na cultura da 

organização. Esse estímulo passa pelos exemplos dos líderes transmitidos a todos os 

funcionários, passa pela remuneração de toda a equipe, que sempre teve uma parcela 

variável importante, com o objetivo de estimular as pessoas a superarem seus desafios, e 

passa pela avaliação comportamental de todas as pessoas, que é feita com base nos 

comportamentos esperados, incluindo ter atitude de dono, ser ousado e criativo”. 

Quando questionados sobre a forma que a alta cúpula da empresa equilibra a 

espontaneidade do intraempreendedorismo com o posicionamento estratégico, ou seja, 

estratégia corporativa, Luiza Helena reafirmou que está na cultura da empresa a atitude de 

dono e que como estratégia corporativa “agir com criatividade e inovação, por isso, é 

necessário espontaneidade e liberdade para a equipe trazer ideias. Tem que ser orgânico, 

não se coloca uma equipe numa sala e fala: pronto, agora tenham ideias. O que todos 

precisam saber é que há um canal direto com todas as lideranças e que estas estão sempre 

abertas ao novo”. Já Marcelo acrescenta que a transformação digital, com loja física e calor 

humano faz o diferencial, e estreitar relacionamento entre colaboradores e gestores. 

Isabel Bonfim, diz que a transformação digital é o caminho quando afirma que: “A 

empresa está passando por uma profunda transformação digital, e todos os pilares 

estratégicos são amplamente disseminados para todos os funcionários. Um dos pilares, por 

exemplo, é a digitalização da loja física, ou seja, torná-la cada vez mais digital, reduzindo 

todas as fricções do processo de venda. Para isso, a empresa concedeu smartphones e 

desenvolveu aplicativos exclusivos para gerentes, vendedores, gestores e estoquistas, 

tornando todos os processos das lojas muito mais ágeis. Os funcionários foram treinados e, 

mais do que isso, estão participando do processo de transformação digital. Alinhados ao 
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propósito e às iniciativas estratégicas, todos se sentem motivados a empreender e agir com 

base nos comportamentos esperados, como pensar no cliente em primeiro lugar, ser mão na 

massa, gostar de gente, ter atitude de dono e pensar no resultado sustentável em longo 

prazo”. 

Desta forma, os líderes veem que a inovação, a criação de ideias deve partir da 

espontaneidade de seus colaboradores, aqueles que estão com a mão na massa, envolvidos no 

processo e que conseguem identificar o que pode ser implantado ou melhorado. 

E por fim, foi questionado aos mesmos sobre os próximos 10 anos tendo o ambiente 

intraempreendedor como base para o futuro da empresa e a Sra. Luiza Helena com 

propriedade afirmou que “Qualquer companhia que queira sobreviver nos próximos 10 anos 

terá que investir fortemente em inovação e criatividade, e isso só se consegue com uma 

equipe incentivada a pensar em um ambiente de intraempreendedorismo. Quem não está 

investindo nisto coloca em risco a perenidade da empresa. Nós, do Magazine Luiza, 

continuaremos desenvolvendo nossa equipe a pensar nesta direção, criando também uma 

mentalidade digital em toda a equipe, inclusive a de lojas físicas. Acreditamos que, além do 

salário, as novas gerações querem engajamento no trabalho com uma visão de propósito, 

isso ajuda o intraempreendedorismo”. 

Belíssimo afirma: “O empreendedorismo e a capacidade de inovar e agir de forma 

rápida são essenciais para garantir nosso crescimento sustentável.” 

Marcelo fecha a entrevista alegando que “Com o espírito empreendedor e de 

inovação que vem desde a sua fundação, o Magazine Luiza continuará proliferando o 

intraempreendedorismo como absolutamente fundamental para a preservação do 

protagonismo desde a sua fundação, aos dias atuais e no futuro em longo prazo.” 

Vê se que existe uma grande sintonia na visão da diretoria bem como em suas 

expectativas de crescimento diante da atuação intraempreendedora de seus gestores. Logo, 

fica claro que o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo se faz presente na 

cultura da empresa, sendo uma estratégia corporativa única para manter o desenvolvimento da 

empresa onde se espera que seus colaboradores tenham proatividade em identificar pontos 

falhos e apresentar ações que revertam resultados a fim de um resultado melhor para todos. 

Diante da análise das entrevistas realizadas, o intraempreendedorismo é uma prática 

constante na operação de lojas, no administrativo, no financeiro, enfim, em todo o grupo 

Magazine Luiza, sendo os colaboradores motivados a pensar e a agir de forma que todos 

tenham resultados positivos. 
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Assim, em entrevista com a gerente de Propaganda e Publicidade, Ana Paula 

Rodrigues, a mesma foi questionada quanto da ação intraempreendedora como estratégia 

corporativa e a mesma prontamente disse que o intraempreendedorismo faz com que haja uma 

quebra de paradigmas constante. Com o surgimento das redes sociais e a liberdade das lojas 

em criar estratégias para obter resultados, fez com que diversas formas de campanhas fossem 

introduzidas no mercado como publicações de vídeos feitos pelos vendedores de lojas em 

redes como Youtube, Facebook, Instagran, fotos de produtos em oferta do dia, convites a 

clientes sendo todos positivos e fazendo com que metas fossem cumpridas. 

Apesar de não estar dentro das premissas de comunicação e marca da empresa, a 

equipe de marketing observou com atenção e identificou um grande potencial no uso da mídia 

digital. Um grande exemplo, cita Ana Paula, foi com o Facebook onde com a criação da 

ferramenta “locations” o Magazine Luiza implementou um projeto de Magalocal, utilizando 

todo poder das mídias sociais para gerar tráfego em escala para as lojas físicas. Tal projeto 

tem ganhado relevância a cada ano, tendo hoje o Magazine Luiza mais de 850 fanpages na 

rede social, uma para cada loja, com investimentos de até 60% do orçado para mídia digital 

exclusivo para gerentes fazerem ações geolocalizadas e segmentadas, atendendo assim a 

necessidade de cada filial. 

Desta forma, a empresa atua com a mídia digital local, atendendo a cultura local e 

respeitando a cultura da empresa. Toda e qualquer tipo de ação inovadora apresentada seja por 

gestor ou colaborador é analisada e o mesmo é convidado a participar do programa da TV 

Luiza, propagando assim suas iniciativas com as demais lojas, gestores e diretoria. Diante de 

tantas ideias e ações, existe o reconhecimento onde, neste mesmo programa são apresentados 

anualmente os melhores, sendo eles premiados. 

Tal exemplo “ilustra como uma ação intraempreendedora tem potencial para 

agregar valor no negócio, estabelecendo um canal direto com o cliente, criando 

diferenciação de marca e gerando receita para a empresa”, afirma Ana Paula. 

A fim de confrontar ideias e pensamentos da própria diretoria, segue abaixo quadro 

demonstrando a opinião e resposta de cada diretor entrevistado. 
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Quadro 1. Análise da Alta Cúpula 
 

 

O perfil intraempreendedor da empresa se dá devido a sua cultura ser empreendedora desde o seu 

surgimento. Esta cultura é a base do desenvolvimento da empresa no mercado há tantos anos. 

Sugestões como criação do site Magalu, liberdade plena para desenvolver ações de vendas nas lojas, 

novos projetos e promoções, campanhas de marketing inovadoras são pontos fortes visto pela 

liderança. 

O intraempreendedorismo é estimulado pela liberdade de analisar e agir buscando resultados 

positivos para o desenvolvimento da empresa, ainda, a boa comunicação e o treinamento voltado ao 

desenvolvimento de novos produtos e para a inovação fazem parte deste processo. 

O estímulo e a motivação de seus colaboradores fazem parte da rotina da empresa servindo de base 

para o desenvolvimento de ações intraempreendedoras. Dar liberdade faz com que os 

colaboradores atuem com espontaneidade, com senso de dono sendo proativos. 

Para manter tal desenvolvimento não se deve perder a essência da cultura empreendedora. 

Fonte: própria autora 

 

 
 

4.2 Análises da atuação dos gestores de lojas 

Os gestores de lojas foram entrevistados, tendo seu perfil profissional analisado, 

identificando características importantes de atuação. 

Conforme informado, foram analisadas as quatro melhores lojas em resultados de 

NPS percebendo que eles têm forte cultura e comprometimento com os valores da empresa. 

Todos quando questionados sobre a cultura da empresa e como o mesmo atua frente 

a ela, responderam que a cultura da empresa são os valores, os comportamentos esperados, e 

que buscam deixar claro para a comunidade pela felicidade e motivação dos colaboradores em 

fazer parte da empresa. 

Fica claro que diante da análise da alta cúpula frente às respostas dos gestores, 

querem que os gestores entendam e repassem de forma natural a cultura da empresa para 

todos os colaboradores onde esperam que todos trabalhem motivados naturalmente, 

instigando a inovação, a dar ideias de como melhorar ou otimizar processos. 

Confrontando as atuações de um gerente com score bom e outro com score negativo 

vemos que existe diferença ao considerarmos o treinamento da equipe. Uma gerente presa por 

treinar a equipe como um todo com maior frequência, outro já cita que o treinamento é o dado 
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quando o colaborador é contratado. Enfim, vemos engajamento e falta de engajamento o qual 

tais atitudes geram consequências nos resultados. 

Os líderes da alta cúpula esperam que seus gestores tenham a mente aberta a 

inovações e identificação de oportunidades vistas pelos colaboradores a fim de melhores 

resultados. Diante disso, está na sua política o reconhecimento e até mesmo plano de carreira 

para aqueles que implantarem ações que vão de encontro com as necessidades da empresa. 

Segundo gerente da loja E que possui um resultado de 49,4 os treinamentos da 

equipe: “acontecem normalmente apenas na contratação, daí por diante falamos apenas de 

boas práticas de venda na matinal ou reforço nos feedbacks individuais com os piores 

resultados”. 

Já a gerente da loja C que possui um bom indicador afirma sobre seus treinamentos: 

“Eu gosto de treinar a equipe em grupo, eu preso a união em grupo sempre, porém existem 

casos a ser tratados individualmente e de acordo com as necessidades de cada um são 

realizados os alinhamentos individuais.” 

A gerente da Loja A demonstra que para treinar seus colaboradores fazem: “Fazemos 

Quarta do saber com assuntos variados e que sentimos que estamos com mais dificuldade ex: 

produto que será lançado, nova tecnologia. Em todas matinais falamos sobre algo que estamos 

sentindo que precisa ser treinado.” E para planejar: “Fazemos a análise do nosso mapa de 

resultados, identificando nossas maiores oportunidades, trazemos para equipe dar opinião 

junto e traçamos um plano para chegar onde queremos”. 

Para a loja H de Indaiatuba, com baixo score, não existe treinamento específico, o 

gestor afirma que o treinamento dado na contratação é o suficiente para a atuação dos mesmos 

no mercado o qual estão inseridos. Esta visão micro do negócio, faz com que a unidade não 

tenha melhores resultados. Como pode ser visto a loja B de São Lourenço, realiza além da 

quarta do saber, treinamentos mensais de atendimento e um breve diálogo a fim de entender 

problemas no atendimento e abordagem do cliente. 

Em todas as lojas, tanto as com melhor score de NPS e piores scores, os gerentes 

buscam conhecer um pouco mais de seus clientes convidando-os para um café e neste 

momento estreitar relacionamentos. Todos informaram que este momento é muito importante 

para tal. 

Ainda, quase todos os gestores, de uma forma ou outra, informaram que os clientes 

necessitam de um bom atendimento a fim de efetivar uma venda, os clientes querem atenção 

para suas necessidades e querem que os vendedores deem sugestões de produtos, marcas para 
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que possam decidir a compra. Este relacionamento de confiança faz com que a venda 

aconteça e fidelize o cliente a loja. 

O gestor da loja F que possui um indicador baixo informou que os seus 

colaboradores estão lá, esperando os clientes e que eles não vão até a loja. Porém não busca 

entender o porquê da não existência de movimento, se existe problemas de abordagem, 

localização, falta de divulgação. 

Ao serem indagados quanto a contratação de seus colaboradores, os gerentes 

informaram que possuem diversas formas de recrutar como filtro dos currículos recebidos, 

empresas terceirizadas para o processo seletivo. Todos realizam entrevistas com os candidatos 

e apenas duas lojas demonstraram o envolvimento da liderança para o processo seletivo, com 

dinâmicas, entrevistas. Estas lojas fazem parte das que possuem um bom score no NPS. 

A loja I, com baixo score, informou que busca chamar as pessoas que vão até a loja e 

entregam currículos, não tendo uma gestão específica de contratação. Esta falha na gestão e  

na contratação faz com que profissionais não capacitados preencham vagas importantes para a 

empresa. 

Quanto à promoção e retenção de talentos os gestores falaram sobre a boa 

comunicação e a motivação, dando capacitação e reconhecimento dos funcionários. Muitos 

buscam ofertar internamento momentos como jantares, churrasco em agradecimento aos 

resultados e as atitudes dos colaboradores. São ações isoladas, que não fazem parte do rito da 

empresa. 

Todos foram questionados quanto a encantar um cliente. Todos responderam que 

encantaram o cliente com o atendimento, sempre resolvendo um problema que o mesmo tem e 

procura a loja para resolver, vendo como praticamente improvável a sua solução. Situações 

diversas foram citadas como o caso da loja D: “É comum em nosso negócio (filial) nos 

depararmos com vendedor ir a casa do cliente para ajuda na instalação e uso de um produto, 

gerentes ou lideranças entregar produtos para o cliente que tem urgência. É comum ligar 

para clientes aniversariantes oferecendo brindes na loja e em caso de pós-venda dar buquê 

de rosas aos casos mais graves.” 

Sendo assim, temos abaixo uma tabela demonstrando as respostas dos gestores de 

lojas que possuem os melhores scores da rede Magazine Luiza: 
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Quadro 2. Respostas dos gestores com melhores indicadores 
 

Lojas A B C D 

 

 
 

Cultura - conceitos 

Costumes, valores e 
comportamentos 
alinhados com foco no 
resultado. 

Valores 
compartilhados com 
colaboradores, 
comportamentos  e 
atendimento ao 
cliente. 

Valores alinhados a 
busca de melhores 
resultados por meio de 
inovação 

Comportamento 
diário 
demonstrando 
comprometimento 
com a empresa e o 
cliente 

 

 

 

 
Promoção da Cultura 

Mostrando  a 
importância em se ter 
uma cultura focada no 
atendimento, na 
inovação, no 
resultado, buscando 
sempre ser diferente 
dos demais existentes 
no mercado. 

Acreditando que a 
cultura é a visão dos 
donos e é o que eles 
esperam que nos 
façamos para que 
tenhamos o resultado 
esperado. 

A cultura é 
disseminada  em 
reuniões diárias, 
feedbacks, estímulo de 
metas, e ferramentas 
que temos de gestão 
diária de atuação. 

Todo dia temos um 
pouco da cultura da 
empresa, buscamos 
seguir os 
comportamentos 
esperados e os 
valores da empresa 
no intuito de atingir 
nossas metas. 

 

 

 

 
 
Rotina 

Diariamente 
realizamos uma 
reunião de 
aproveitamento, 
temos treinamentos 
semanais, capacitação 
e a quarta do saber. 

A empresa fornece 
diversas ferramentas 
para que possamos ter 
uma rotina proveitosa, 
com reuniões, TVLuiza, 
capacitações 

Nossa rotina é intensa 
com  aproveitamento 
do tempo  ocioso. 
Temos  feedbacks 
constantes garantindo 
nosso 
aperfeiçoamento. 
Recebemos 
treinamentos diversos, 
em equipe. 

Rotina seguida a 
risca com o  
esperado pela 
empresa. 
Disseminamos a 
cultura a todo o 
momento  e 
buscamos meios de 
atingir nossos 
resultados 

 

 

 

 

 

Motivação 

A motivação ocorre 
naturalmente, pois 
com a liberdade em 
agir e com metas 
atingidas todos 
recebem gratificações 
e se implantarem 
inovações  é 
prontamente 
reconhecido. 

Fazemos  um    café 
semanal com nossos 
colaboradores a fim de 
agradecer e sempre 
destacar os melhores 
do mês.   Ainda 
reconhecemos 
qualquer nova ação a 
fim  de   atingir 
resultados. 

A motivação se dá por 
reconhecimento e por 
agradecimentos desta 
forma realizamos 
eventos internos para 
agradecer, elogiar, 
reconhecer além dos 
bônus  que 
colaboradores 
recebem ao bater 
metas. 

Fazemos  eventos 
internos constantes 
para  reconhecer 
nossos 
colaboradores  e 
também compramos 
presentes diversos 
para aqueles que 
atingem as metas. 

 

 
 

Seleção de candidatos 

Seleção realizada por 
empresa terceirizada 
de acordo com o perfil 
da vaga e o desejado 
pela empresa. 

Realizamos a seleção 
por currículos deixados 
na loja, fazemos 
entrevistas, testes, e 
entrevista com a 
matriz. 

Entrevistas e dinâmicas 
são importantes para 
analisar o perfil dos 
candidatos. 

Empresa terceirizada 
realiza todo o 
processo. Fazemos a 
entrevista final. 
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Retenção e promoção de 

talentos 

Quando colaborador 
se destaca realizamos 
a promoção de 
talentos. Valorizamos 
e reconhecemos 
nossos  clientes 
internos. 

Retemos valorizando- 
os e demonstrando um 
ambiente agradável de 
trabalho 

Promoção quando 
identificamos grandes 
potenciais. Buscamos a 
todo o momento reter 
talentos 

Por meio do que é 
ofertado  pela 
empresa buscamos 
reter e promover 
nossos 
colaboradores. 

 

 

 
 

Valorização do cliente 

O atendimento é 
prioridade e é o ponto 
crucial para fechar 
vendas. A Loja é vista 
como “top” em 
atender bem a todos 

Os clientes geralmente 
falam da felicidade de 
nossos colaboradores, 
que é contagiante. 
Produtos pela 
plataforma virtual são 
mais baratos e 
possuem o mesmo 
prazo de entrega 

A loja possui  um 
atendimento 
acolhedor,   pessoas 
atenciosas  e que 
buscam entenderem as 
vontades dos clientes 

O atendimento pela 
plataforma é um 
ponto forte 
valorizado         pelos 
clientes,         e         o 
atendimento do 
gestor é sempre 
muito elogiado 

 

 

 

 

 

 
 

Encantando clientes 

Atendimento   a 
problemas quanto a 
compra de produtos 
que não chegaram. 
Quando  são 
resolvidos, os clientes 
ficam maravilhados e 
voltam para 
agradecer. 

Geralmente atender 
problemas de celulares 
fora de garantia, ou de 
televisores. 

Atendimento quanto 
ao pagamento de 
produto que chegou 
danificado no cliente, 
TV 49’ e que o cliente 
não conseguia resolver 
sozinho. Ficou muito 
feliz, ligou no 
atendimento para 
elogiar o atendimento. 

Quando os 
problemas dos 
clientes  são 
resolvidos de forma 
simples, sem stress 
garantindo com que 
o cliente volte a loja. 
Às vezes os 
vendedores realizam 
a entrega de 
produtos e até 
mesmo a montagem 
de móveis. 
Realmente 
encantam. 

Fonte: própria autora 

 
 

Vê-se diversas formas de entender a cultura da empresa e sua cultura, onde os 

gestores motivados e engajados buscam meios de se manter no mercado em expansão, já os 

outros buscam meios de sobrevivência, desmotivando seus colaboradores e deixando o 

negócio menos atrativo. 

Para se entender a relação de score baixo com a atuação dos gestores, segue abaixo 

tabela com as principais respostas dos gestores com baixa pontuação: 
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Quadro 3. Respostas dos gestores com piores indicadores 
 

Lojas E F G H I 

 

 
Cultura - conceitos 

Visão e valores da 
empresa 

Valores e 
comportamentos 

Valores e missão Ritual matinal 
jeito Luiza de 

Ser 

São os 
comportamentos 
compartilhados 

entre os 
colaboradores 

 
Promoção da Cultura 

Sigo as reuniões 
que são 

necessárias 

Temos uma 
rotina imposta 

Temos que 
assistir ao TV 
Luiza e fazer 

reuniões 

Acreditamos na 
nossa gestão e 
a disseminamos 

Seguimos nossa 
rotina 

 

 

 
Rotina 

Os treinamentos 
acontecem apenas 

na integração, 
sendo o suficiente 
para a atuação do 

colaborador. 

Treinamento e 
capacitação não 

acontecem por já 
existir a quarta 

do         
conhecimento. 

Todas as 
reuniões e 

treinamentos são 
seguidos à risca 

Reuniões todos 
os dias para 
entender os 

problemas da 
loja. 

Treinamento na 
integração é o 

suficiente 

Treinamento dado 
na integração do 

colaborador. 
Apenas reuniões 

semanais para 
analisar os 
resultados 

 

 
 

Motivação 

Os colaboradores 
recebem o 

motivacional do 
Magazine Luiza ao 
atender as metas 

Realizamos um 
café no mês para 

parabenizar 
aqueles que 

bateram metas 

Fazemos 
treinamento de 

capacitação e um 
sorteio de jantar 

para os 
destaques do 

mês 

Sorteamos 
brindes para os 

vendedores 
aliado aos 

benefícios da 
função 

Reconhecemos os 
resultados semanal. 

 

 
Seleção de candidatos 

Realizado pela 
coleta dos 
currículos 

entregues na loja 

Realizado pela 
coleta dos 
currículos 

entregues na 
loja 

Divulgamos na 
cidade e 

aceitamos 
indicações dos 
colaboradores 

Empresa 
terceirizada faz 

à seleção e o 
gestor da loja 

entrevista final 

Chamam os 
candidatos que 
levam seus 
currículos na loja. 

 

 

 
Retenção e promoção 

de talentos 

Não existe 
retenção. Se o 
colaborador não 
quer ficar, não 
executara a função 
bem se forçar o 
mesmo. 

Identificamos os 
talentos internos 
e mostramos que 

existe 
possibilidade de 

crescimento 

Todos são 
informados que 

podem ser 
promovidos, 

sendo assim uma 
forma de reter os 

mesmos. 

A retenção 
acontece pela 
motivação e 
capacitação 

demonstrando 
que ele pode 

sim ter um 
plano de 
carreira 

Não é feito a 
retenção. 

 

 

 
Valorização do cliente 

O cliente 
geralmente 
valoriza a 

quantidade de 
produtos e 

variedade de 
marcas frente aos 

preços 

Todos comentam 
que a localização 
da loja é muito 

boa e que existe 
uma variedade 

de produtos 

Atendimento 
bom e dedicado 

ao cliente 

Localização e 
atendimento 
são pontos 

fortes 

Variedade de 
produtos, serviços 

são sempre 
lembrados. 
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Encantando clientes 

O cliente chegou à 
loja nervosa 
porque não 
conseguia 

informações 
importantes de 

medidas do 
produto o qual 

estava 
comprando. 

Chegou na loja, 
demonstramos o 

produto e o 
mesmo acabou 

comprando na loja 
física 

Cliente teve 
problema com a 
tela do celular 

assim que 
comprou. Não 
conseguia pela 

assistência 
resolver. Ao 

chegar na loja, 
ligamos na 

assistência e 
conseguimos 

orientar o 
mesmo para ter 

seu problema 
resolvido 

Cliente não 
comprou no site 
por ter dado erro 

no pagamento 
várias vezes 
seguidas. O 

mesmo procurou 
a loja, ligamos no 

cartão para 
garantir que não 
havia efetivado a 

compra e 
conseguimos 

fechar a venda. 

Cliente mais que 
satisfeito 

Cliente 
satisfeito com o 
LuisaSeg onde 
ele teve seu 

celular roubado 
e não 

conseguindo 
apresentar 

toda  
documentação 
procurou a loja 

sendo um 
sucesso o 
resultado. 

Tivemos variados 
problemas onde um 
foi no atendimento 

ao cliente. O 
vendedor não tinha 

perfil e o gerente 
acabou que 
desligando o 

mesmo. 

 

Desta forma, vemos que as lojas possuem um ritual a ser seguido e com um pouco 

mais de engajamento do gestor e inovação no seu dia a dia os resultados superam o esperado. 

Isto é fato frente à entrevista realizada e os resultados apresentados acima. Sendo assim, os 

gestores mais engajados e dedicados ao seu dia a dia, tendo foco no resultado e seguindo os 

comportamentos esperados pela empresa tendem a ter melhores resultados, com equipe 

motivada e feliz no que faz. 

Ao analisar as cinco piores lojas frente ao indicador de NPS percebe-se em suas 

respostas que os gerentes não são engajados, onde na maioria não tem formação acadêmica. 

Foi visto que possuem resistência a responder a entrevista, demorando e tendo dificuldades 

em se obter as informações. 

Vê-se que os gestores com melhor pontuação possuem respostas mais completas, 

com foco e demonstram planejamento de atuação diária e formas diversas de manter a equipe 

atuante. Já os gestores com piores pontuações de score, possuem respostas diretas, curtas, 

demonstrando pouco planejamento e importância quanto a motivação da equipe. Todos  

devem vender porque foram contratados para isso. 

Abaixo segue quadro comparativo mostrando que os gestores empreendedores 

atuantes vão de encontro com o que é esperado pela alta cúpula, tendo por consequência, 

colaboradores também engajados e motivada a buscarem grandes resultados. 

Assim, tem-se o papel do gerente empreendedor encontrado no Magazine Luíza, 

seguindo das características principais de seus colaboradores de lojas. Analisando o que se 

espera da Alta cúpula, foram citadas as características e pontos principais almejados por eles e 
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quais fatores externos podem auxiliar no desenvolvimento da empresa, chegando ao quadro 

abaixo: 

 
Quadro 4. Comparativo entre os gerentes empreendedores e a alta cúpula 

 

Papel do Gerente 

Empreendedor 
Pessoas / Colaboradores Esperado pela Alta Cúpula Fatores Externos 

 
 

Liberdade de ação 

Corpo profissional 
qualificado e capacitado, 

com treinamentos 
periódicos. 

 
Uma estrutura de alto nível, 

organizada e forte. 

Forte momento 
econômico vivido pela 

empresa 

Abertura e estímulo 
para a inovação na 

empresa 

Conhecimento de ponta 
de produtos e serviços 

disponíveis na empresa e 
no mercado 

Métodos elevados de 
trabalho, sem burocracia e 

com proatividade. 

Momento de 
desenvolvimento 

tecnológico 

Alinhamento com os 
superiores 

Bom relacionamento 
entre todos da equipe 

Cultura organizacional voltada 
para a visão empreendedora 

Lojas virtuais em 
expansão 

Rotina pré-estabelecida 
de acordo com a gestão 

empreendedora 

 
 

Motivação intrínseca 

 
Dinamismo e proatividade, 

criação e planejamento. 

 
 

** 

Disseminação da cultura 
empreendedora 

Disposição no 
atendimento 

Mecanismos de incentivos e 
premiação de ideias 

 
** 

Preocupação em 
encantar clientes 

 
Atuação mão na massa 

Investimentos em 
desenvolvimento de 

profissionais e capacitação 

 
** 

Atuação ativa ** Desenvolvimento no mercado 
 

** 

Fonte: própria autora 

 
 

Podemos então concluir que devido a atuação dos gestores engajados, 

comprometidos com a empresa, cultura, e com os seus colaboradores, os resultados são 

melhores, se destacando diante dos demais. Já aqueles não engajados tendem aos piores 

resultados, ficando a mercê da alta cúpula para que algo seja feito, podendo até serem 

demitidos. 

4.3 Análises das ações intraempreendedores 

 
 

Diante das ações intraempreendedoras realizadas por colaboradores vê-se que a 

empresa investiu em cada ação implantando em todas as lojas do Brasil como estratégias 
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corporativas. As lojas que aderem as ações e campanhas intraempreendedores tem seus 

resultados otimizados, com metas atingidas. 

Para cada ação, houve o reconhecimento dos colaboradores, muitos fizeram plano de 

carreira, outros receberam premiações e esperam-se muitas outras premiações futuras a curto, 

médio e longo prazo, afirma a Sra. Luiza Helena. 

Diante da cultura empreendedora e intraempreendedora do Magazine Luiza, as ações 

são bem analisadas por equipe especializada, são testadas e logo implementadas, buscando 

cada vez mais o desenvolvimento e crescimento, na garantia de atender as necessidades dos 

seus variados clientes. 

As ações respeitam a cultura local, acontecem periodicamente e estrategicamente em 

busca de resultados melhores. 

Para melhor entendimento, seguem abaixo as ações intraempreendedoras 

implantadas pelos colaboradores e de que forma foram reconhecidos pela empresa. Sendo 

assim, diante destas ações foram demonstrados o que elas trouxeram de benefícios para a 

empresa. 
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Quadro 5. Ações Intraempreendedoras 
 

AÇÕES 

INTRAEMPREEND 

EDORAS 

 

 
 

COLABORADOR 

 

 
 

EMPRESA 

 

 

Loja Virtual 

Colaborador foi reconhecido, 

fez carreira e atualmente é 

Diretor. 

148 lojas de baixo custo, maior rentabilidade pra empresa, 

casem de sucesso nacional e internacional. 

 

 
 

Liquidação Fantástica 

 

Colaborador foi reconhecido, 

fez carreira e se aposentou. 

Maior mídia espontânea do varejo brasileiro no dia, 

escoamento de produtos de mostruário e sem giro, representa 

quase 10 diárias de vendas. 

 

 
 

Só Amanhã 

Colaborador foi reconhecido, 

fez carreira e atualmente presta 

consultoria. 

Grande apelo para o cliente com preço imbatível e alto 

impacto para a empresa perante a indústria. Representa 2 

diárias de vendas. 

 
Embrulho de Loja 

 
Colaborador foi reconhecido 

É um presente para a cidade, gerando um evento, onde muitos 

clientes até tiram fotos em frente a loja 

 

 

 

 
Dia de Ouro 

 

 

Colaborador foi reconhecido e 

está fazendo carreira 

Um dia de grande relacionamento com os melhores clientes, 

proporcionando experiências memoráveis, como danças, 

cabelereiros, limpeza de pele e com ofertas exclusivas para 

este dia 

 

 

Fanpages 

Colaborador foi reconhecido, 

fez carreira e atualmente é 

Gerente Regional. 

Um jeito inovador de propaganda, onde os próprios 

colaboradores promovem a loja e os produtos atingindo o 

público certo. 

Fonte: própria autora 

Tanto Frederico quanto Luiza Helena acreditam que a cultura organizacional bem 

estruturada e bem disseminada a todos os colaboradores, sejam eles chão de fábrica ou em 

cargos de liderança tendem a resultados incríveis. Os colaboradores devem acreditar na 

cultura, tendo a missão da empresa como sua missão, e tendo a empresa como sua a fim de 

enxergar oportunidades e assim sugerir ações inovadoras, intraempreendedores. 

Desta forma, “disseminar a cultura da empresa é uma forma de estratégia 

corporativa, apostando na inovação vinda daqueles que estão com “a mão na massa”, ou 

seja, que estão dia a dia engajados em fazer o que se gosta, e tratar as pessoas como você 

gostaria de ser tratado, a fim de atender desejos e necessidades, de forma prazerosa” afirma 

Luiza Helena. 
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CONCLUSÕES 

 
 

A existência de grandes varejistas no mercado nacional frente a entrada de outros 

internacionais faz com que aumentem a concorrência no setor onde, além disso, tem se 

tornado cada vez menor a disparidade dos preços praticados demonstrando cada vez mais a 

necessidade de se ter um diferencial competitivo, podendo ser o mais simples que seja. 

Sendo assim, o Magazine Luiza busca no seu dia a dia, inovar, criar e identificar 

novas oportunidades no intuito de se diferenciar no mercado. Para tanto, busca na 

disseminação de sua cultura intraempreendedora, pessoas capazes de inovar, dando ao cliente 

a satisfação de ser cliente Magazine Luiza; buscando diariamente ser uma plataforma digital 

com pontos físicos e calor humano. 

Como pode ser visto, o intraempreendedorismo faz  parte da cultura organizacional 

da empresa, sendo presada por toda a alta cúpula em todo momento, estando ela relacionada 

aos comportamentos esperados de todos os colaboradores. Diante de todos os 

comportamentos e de colaboradores engajados e motivados, vem à liberdade de expressão e 

agir, onde está a proatividade renderam diversas ações simples, intraempreendedoras que 

trouxeram grandes resultados tanto para a empresa quanto para o intraempreendedor. 

A motivação dos colaboradores voltada para o incentivo ao empreendedorismo está 

relacionada ao engajamento e a cultura organizacional da empresa. 

Os valores da empresa estão muito relacionados ao intraempreendedorismo, devendo 

os colaboradores ter “atitudes de dono", ser "gente que gosta de gente" e "pensar fora da 

caixa". Estimulando os colaboradores a seguirem à risca esses valores, é natural que o 

intraempreendedorismo se instaure de maneira orgânica na companhia. 

Observa-se no Magazine Luiza que o incentivo ao intraempreendedorismo é dado 

através da liberdade de ação, capacidade de exploração criativa e empoderamento para se 

dedicarem a novos projetos. 

Com esta análise aprende-se que é inevitável para o futuro de uma empresa que a 

cultura esteja presente no dia a dia, com foco no resultado e respeitando seus valores, sendo 

assim importante para o seu sucesso. Desta forma, o propósito da empresa, frente a entrevista 

realizada é digitalizar o Brasil, realizando assim a inclusão digital para todas as classes 

sociais. Desta forma, o Magazine Luiza facilitará todo processo de compra auxiliando os 

clientes, facilitando o dia a dia dos colaboradores e parceiros que terão informações 

importantes prontamente, tendo a tecnologia a seu favor. É perceptível nas interações com os 

líderes da alta cúpula que o estímulo ao intraempreendedorismo é uma estratégia à 
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sustentabilidade da companhia, que quando implantada pode garantir sua crescente 

oportunidade de manutenção no mercado brasileiro, pois devido à atuação inovadora e ideias 

novas, a empresa consegue se diferenciar da concorrência e, conforme declara o vice- 

presidente do conselho “Com o espírito empreendedor e de inovação que vem desde a sua 

fundação, o Magazine Luiza continuará proliferando o intraempreendedorismo como 

absolutamente fundamental para a preservação do protagonismo desde a sua fundação, aos 

dias atuais e no futuro em longo prazo”. 

Analisar a atuação de seus gestores trás maior conhecimento de como a cultura está 

disseminada em todo o Brasil e se os valores e comportamentos esperados estão sendo 

aplicados no dia a dia da família Magazine Luíza. Com estas informações, a alta cúpula pode 

intensificar ações de capacitação de seus gestores bem como tomar ações que auxilie nos 

resultados de suas lojas, otimizando processos e alcançando metas. Confrontar o esperado 

pela empresa com o executado por seus gestores faz com que o caminho seja sempre traçado 

de forma correta, com foco no resultado. 

A análise do indicador de NPS ou Net Promoter Score auxiliou para entender quais 

as lojas são consideradas com melhores resultados e identificou outras com score inferiores 

podendo assim ser analisadas por meio de entrevistas. 

Diante das entrevistas realizadas, viu–se que os gestores encontraram outros 

engajados, comprometidos e focados na cultura da empresa, na rotina a qual faz com que haja 

o planejamento, todos tenham metas a serem atingidas a fim de melhorar os resultados da 

empresa. 

Viu-se que diante dos entrevistados com um score baixo o engajamento dos mesmos 

não é o mesmo demonstrado pelos gestores com score elevado, demonstrando assim que se 

houver um melhor engajamento, uma boa gestão e planejamento de loja, os resultados serão 

melhores, tendo uma equipe motivada e com bom relacionamento interno, dando a liberdade 

em agir e inovar dentro de cada unidade. Consideram-se de piores resultados aqueles que 

menos se destacam, menos fazem por sua equipe. 

Diante de tais ações, procura-se aumentar a fidelização do cliente com a loja, 

buscando a sua confiança no momento da compra, podendo ofertar produtos de qualidade, a 

um preço acessível, dando todo o suporte de informações necessárias para que o cliente volte 

a comprar. 

O intraempreendedorismo é um traço muito importante da cultura Magazine Luiza 

sendo uma empresa de longa data onde diversas outras empresas, nessas condições, perdem a 

cultura empreendedora e perdem velocidade, capacidade de inovar, foco, ficando mais 
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burocráticas. Não se pode perder o foco no cliente final e nas pessoas. É preciso manter a 

mentalidade do fundador, valorizando questões intraempreendedoras, inovando, agindo e é 

assim que se obtém sucesso, mesmo em anos de crise, afirma Frederico. 

Todos aqueles que possuem resultados de indicadores abaixo da média ou do 

esperado, pelo indicador de NPS, devem se espelhar na atuação dos gestores e colaboradores 

daqueles que são destaques, buscando sempre fazer igual, ou melhor, para que seus resultados 

possam ser alcançados. 

Como limitações para a realização deste trabalho foram encontradas gerentes não 

dispostos a responder as entrevistas, sentindo-se incomodados com as perguntas realizadas. 

Por fim, este trabalho demonstra a importância de uma cultura centrada, focada e 

bem disseminada pela liderança a fim de se atingir os resultados esperados pela empresa. Para 

trabalhos futuros, ele servirá de base demonstrando que a burocracia nem sempre é o caminho 

e que a “liberdade em criar e inovar” faz com que os colaboradores sintam-se a vontade em 

identificar oportunidades no seu dia a dia, no intuito de implantar melhorias que poderão 

transformar suas vidas e da empresa onde estiverem atuando. 
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ANEXO 

 
 

Anexo 1. Encontrando o Equilíbrio entre a Restrição e o Caos 
 

 
 Restrição Equilíbrio Caos 

Direcio A estratégia corporativa é restritamente definida 
pelos executivos seniores. Os gerentes de linha de 
frente tem pouco ou nenhum input no 
desenvolvimento de estratégias. Os executivos 
seniores ficam envolvidos tanto no desenvolvimento 
de objetivos pro negócio quanto no trabalho com os 
gerentes e no como este objetivos serão atingidos. 
Todos os novos produtos e ideias de marketing são 
revisados pelos executivos seniores. 

A estratégia da empresa é amplamente definida 
pelos executivos seniores. Um direcionamento 
claro é colocado do topo, mas os gerentes tem 
uma considerável escopo para desenvolver 
estratégias para seus negócios alinhados com a 
direção. Os sênior executivos focam na 
identificação e medida de objetivos para os 
negócios mais do que no como tais objetivos  
serão atingidos. 

A estratégia da 
empresa é 
definida de 

maneira ampla 
pelos executivos 
seniores de tal 
maneira que 
virtualmente nada 
é excluído. Os 
gerentes de linha 
de frente são 
encorajados a 
buscar         novos 
produtos e 
oportunidades de 
mercado onde 
quer que elas 
surjam. 

Espaço Papéis dos empregados são claramente definidos. 
Empregados são monitorados ambos em termos do 
que eles conquistam ( output) como em termos do 
que eles fazem ( comportamento) Fazer qualquer 
coisa que sai da descrição da função demanda a 
aprovação da chefia. 

Os papéis dos empregados são definidos mais 
pelos resultados do que pelo comportamento. 
Alguma flexibilidade é construída dentro deste 
sistema para permitir aos empregados que gastem 
de 5 a 10 por cento de seu tempo em coisas que 
não são formalmente parte da descrição de suas 
funções. Empregados são encorajados a tomar 
iniciativa. 

Os papéis dos 
empregados  são 
definidos somente 
por termos dos 
mais flexíveis. 
Empregados 
devem criar suas 
próprias funções, 
passando  tanto 
tempo quanto 
necessário  para 
defini-las Se uma 
nova  
oportunidade 
surge, ela deve 
ser perseguida. 

Limites Limites são fortemente definidos, para assegurar que 
tudo que o empregado faça esteja em conformidade 
com a parte legal, regulatória, financeira, ética, 
comportamental e moral demandada pela 
companhia. Não estar de acordo com estes limites 
resulta na demissão imediata do empregado. 

Limites são fortemente definidos, dentro do 
qualquer coisa que possa ameaçar a viabilidade 
da empresa. Não estar de acordo com destes 
limites resulta em demissão. Quaisquer outros 
limites são gerenciados de uma maneira mais 
implícita, promovendo a complience através da 
criação de valores compartilhados. 

Limites existem e 
são monitorados, 
mas sistemas de 
controle não são 
bem monitorados, 
e para  o 
empregado 
inovador há 
sempre uma 
maneira de burlar 
este sistema. Se 
pego  o 
empregado pode 
ou não ser 
demitido. 



63 
 

 

 

 
Apoio A companhia tem um sistema de valores e 

programas para apoiar os empregados.  
Treinamento, desenvolvimento e plano de carreira 
são todos bem gerenciados de maneira centralizada. 
Sistemas top-down são criados para promover 
compartilhamento e colaboração entre as unidades 
de negocio. Sistemas de informação são entendíveis 
e tem gerenciamento centralizado. 

Treinamento e planejamento de carreira são 
coordenados de maneira top-down, mas as 
unidades de negocio e os indivíduos escolhem se 
querem ou não tomar parte das atividades. Os 
sistemas são desenvolvidos para encorajar e não 
pedir que as unidades de negócio colaborem e 
compartilhem conhecimento. Alguns sistemas de 
informação são gerenciados de maneira 
centralizada. 

Indivíduos   são 
responsáveis por 
sua  própria 
carreira e por 
seus próprios 
treinamentos  e 
desenvolvimentos. 
As unidades de 
negocio   são 
altamente 
autônomas,  e 
poucas  – ou 
nenhuma são as 
tentativas feitas a 
nível corporativo 
para encorajar as 
unidades  de 
negocio para que 
colaborem  ou 
compartilhem 
conhecimento. O 
sistema   é 
controlado como 
um mercado livre. 

O Paradoxo do Empreendedorismo Corporativismo 
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APENDICE 

 
 

Apêndice 1: Questionário aplicado a alta cúpula 

 
1) O quanto você atribui ao intraempreendedorismo o perfil inovador do 

Magazine Luiza? 
 

2) Em sua visão, quais iniciativas do Magazine Luiza são resultados de iniciativas 

intraempreendedoras? Se possível, cite alguns exemplos. 
 

3) De que forma a organização estimula o intraempreendedorismo? Você 

considera que esse movimento acontece de forma orgânica na companhia ou os 

líderes promovem programas planejados? 
 

4) De que forma a liderança do Magazine Luiza equilibra a espontaneidade do 

intraempreendedorismo com o posicionamento estratégico e propósito de negócio 

da empresa? 
 

5) Projetando o Magazine Luiza nos próximos 10 anos e considerando diferenciais 

competitivos, qual a importância, em sua visão, de um ambiente intraempreendedor 

sustentando o futuro da companhia? 
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Apêndice 2: Pesquisa Gerentes Loja 

 
1. Pra você o que é a cultura da empresa? 

 

2. Como você promove a cultura da Empresa? 
 

a. Com a sua equipe 
 

b. Com a comunidade 
 

3. Como é o seu dia a dia na sua unidade? 
 

a. Treinamento da equipe 
 

b. Atendimento ao cliente 
 

c. Planejamento 
 

d. Acompanhamento 
 

e. Celebração 
 

4. Como você motiva sua Equipe diariamente? 
 

5. Como você seleciona os colaboradores da sua unidade? 
 

6. Como você retém e promove talentos? 
 

7. Como faz para conhecer seu cliente? 
 

8. Na sua opinião o que o cliente mais valoriza na sua loja. 
 

9. Dê um exemplo de como encantou um cliente. 


