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Nas próximas décadas, um
ritmo acelerado de mudanças
testará a resistência de toda
a sociedade, organização e
indivíduo. O balanço entre
a promessa e o perigo,
que confronta qualquer
organização em particular,
dependerá da sua capacidade
de adaptação. Assim, a questão
mais importante para qualquer
empresa é: estamos mudando
tão rápido quanto o mundo que
nos rodeia?
Gary Hamel

Os intraempreendedores sociais estão se
tornando rapidamente atores-chave na
corrida para uma nova economia.
Esses agentes de mudança corporativa
desenvolvem soluções escaláveis p
 ara
alguns dos problemas mais complexos, da
saúde à educação, ao meio ambiente.
Mas, ao contrário dos empreendedores
sociais, eles estão inovando dentro de
algumas das maiores instituições do
mundo.
Realizar o tipo de inovação que muda
paradigmas dentro de uma empresa
nunca é fácil, mas é ainda mais um desafio
quando os problemas que você está
enfrentando - como mudança climática
ou pobreza - nem sempre são bem
compreendidos e não estão explicitamente
conectados com a estratégia de negócios.
Por isso criamos o Intrapreneur Toolkit:
para apoiar o crescente movimento de
agentes de mudança corporativa que
estão transformando empresas de dentro
para fora.

Organizamos o Kit de Ferramentas
em torno de cinco superpoderes ou
“Relatórios de Missão” para ajudálo a aperfeiçoar suas habilidades
de agente de mudança. Cada seção
contém dicas e perspectivas práticas
de nossa comunidade global de
intraempreendedores e especialistas.
Este kit faz parte de um campo dinâmico
e crescente de ação, esperamos que você
goste!
Para atualizações, notícias ou para entrar
em contato com outras corporações
desajustadas, junte-se a nós:
leagueofintrapreneurs.com
facebook.com/leagueofintrapreneurs
@SocIntLeague or #socint
Esta versão em português do Toolkit
for Intrapreneurs é possível graças
à iniciativa Líder Agente de Cambio
(lideragentedecambio.com), que busca
impulsionar um movimento de negócios
com propósito na América Latina.
A tradução do Toolkit for Intrapreneurs em
português ficou a cargo de Jillaine Kassem
com edição final de Nathalia Pereira.
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RELATÓRIO DE MISSÃO 1.
Produzindo o Caso
Empresarial

Como combinar o racional com o emocional para
conquistar seus tomadores de decisão.
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Olá, guerreiro do cubículo, hoje você é
o Catalisador Corporativo: o ativista
carismático indispensável em sua sala
de reuniões.

Sua missão

Conseguir apoios para sua ideia cativando a atenção e
passando por cima do jargão corporativo.

Seus desafios

+ Conectar ideias transformadoras no local de trabalho
com objetivos de curto prazo e linguagens clichês.
+ Mensurar e demonstrar valor financeiro, social e
ambiental.

Seu super poder

Charme inegável e habilidade de persuadir até o
opositor mais ferrenho. Uma capacidade incrível
de olhar para o horizonte – ver a próxima onda do
modelo de negócio corporativo – e conectá-lo com as
prioridades atuais.
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Vão para o inferno os fatos!
Precisamos de histórias.
Ken Kesey

Quando foi a última vez que o seu
chefe pediu para que você lhe
contasse uma grande história?
Com bastante frequência, você é
designado a fazer “um estudo de
caso empresarial”, “comprovar o
modelo”, ou “conseguir os dados”.
Até então, não descordamos que
um estudo de caso robusto e uma
pesquisa rigorosa são ingredientes
importantes para dar impulso às suas
ideias intraempreendedoras. O que
acontece é que nós conhecemos um
“algo a mais”: pessoas tomam decisões
baseados em suas emoções.
Não importa o quão aparentemente
racional é o argumento que você
estabelece para a sua ideia, a pessoa que
toma uma decisão estará usando o instinto
e a intuição em 95% do tempo.
Então, como você concilia essas
circunstâncias muito reais em um caso
de decisão racional com o peso que as
pessoas depositam na emoção?
Faça uma ponderação equilibrada entre
os pensamentos do lado direito e do lado
esquerdo do cérebro. O lado direito do
cérebro é estereotipado como perito
em criatividade, intuição e envolvimento
emocional com as pessoas; enquanto o
lado esquerdo do cérebro é sinônimo de
raciocínio lógico, números e pensamento
crítico.

Os intraempreendedores que também
usam o lado esquerdo do cérebro em
suas decisões, por exemplo, ficam
ansiosos para impressionar com
números e estatísticas, podendo perder
a oportunidade de promover a conexão
emocional com os aliados-chave. Por
outro lado, aqueles que pensam com
o lado direito e que contam histórias
apaixonadas sem provas podem perder
seu emprego por conquistarem confiança.
O desafio é ser ambidestro na arte da
persuasão, utilizando ambas as táticas do
lado direito e do lado esquerdo do cérebro.
Lisa MacCallum – intraempreendedora
arquiteta do Efeito Menina da Nike e
Projetado para Mexer – é um caso pontual.
Ela atribui seu sucesso a uma capacidade
de combinar rigorosas pesquisas em níveis
sistêmicos com histórias emocionalmente
convincentes.
Claro que nem todos possuem a marca
fitness da Nike. Mas encontrar uma forma
de trazer os seus dados para fora do papel
e levá-los aos corações e mentes do seu
público é o caminho certo para superar
repulsa em qualquer organização.
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Nenhuma planilha, nenhuma
bibliografia ou nenhuma lista de
argumentos é prova suficiente para
alguém que escolhe não acreditar.
O cético vai sempre encontrar uma
razão... Confiar demais em provas o
distrai da verdadeira missão – a conexão
emocional.
Seth Godin

Dicas para ampliar seu caso
empresarial
Lado esquerdo do cérebro –
Analítico e racional

Dicas para contar uma grande
história
Lado direito do cérebro –
Criativo e emoc
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Avaliar os pontos de dor

Faça-a ficar

Quais são os pontos fracos da sua
empresa? Como eles são medidos
/ quais são os seus indicadores de
desempenho?

As pessoas só podem processar certa
quantidade de informações e muitos
se sentem sobrecarregados. Então,
em meio a notas de reuniões, agendas,
e-mails e apresentações em Power
Point, como você realmente consegue
fazer a sua mensagem ficar?

As empresas investem grandes quantias
de dinheiro para enfrentar seus pontos
de dor – sejam estes a segurança do
fornecedor, o produto de qualidade, a
reputação ou a retenção dos funcionários.
Conectar estes pontos problemáticos com
sua solução criará um plano de negócios
forte para financiar o seu trabalho.
A confiança, por exemplo, tornou-se
um ponto de dor significativo para as
empresas, especialmente na indústria
farmacêutica, petróleo e gás e setores
financeiros. Mostrar como sua iniciativa
pode ajudar a reforçar a confiança com as
comunidades interessadas pode ajudar a
conquistar apoios.

Às vezes é tão fácil quanto ter uma
conversa em um ambiente único ou
memorável. Ao invés de arremessar
alguém em uma sala de reuniões tente
fazer um passeio com eles ou visitar um
museu juntos.
Conquistar pessoas fora do escritório
pode incentivar a receptividade delas às
suas ideias, afinal, elas estarão em um
ambiente mais relaxado e que abre a
mente.
Outras vezes, apresentar emocionantes
materiais visuais ou protótipos como
ferramentas de comunicação inesperadas
pode levar as pessoas a se envolverem e
lembrarem de você e da sua ideia.
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Conecte com as
prioridades corporativas

Seja autêntico

Declarações dos CEOs ou outras
relações públicas corporativas
demonstram a visão, a missão e os
projetos publicamente.
Como o seu projeto apoia estes objetivos?
Como você pode ajudar a sua empresa a
“entrar em novos mercados”, “a inovador”,
“a crescer”?
Mostrar como a sua iniciativa apoiará
os objetivos corporativos explícitos o
ajudará a desbloquear o apoio financeiro.
A Mandar Apte, da Empresa de Petróleo
Shell, conectou a sua iniciativa de ensinar
meditação aos funcionários da Shell com
a declaração do CEO: “A Shell poderia
ser a empresa de energia mais criativa e
inovadora.”
Encontre campeões que entendam como
o seu trabalho incentiva uma visão mais
ampla e use estes campeões para pensar
em como seu projeto está conectado.
Conseguir alinhamento com diferentes
unidades de negócio vai reforçar a sua
base de apoio.

Os seres humanos possuem um
detector de mentira aguçado. Como
resultado, grande parte da arte da
persuasão se resume em ser autêntico.
Ajude o público a entender quem você é.
Nós nos identificamos com pessoas com
alicerces humanos. Uma história cria
uma conexão emocional subjacente com
alguém. Não tenha medo de se envolver
pessoalmente.
Quando Sam McCracken da Nike estava
lançando a ideia do sapato N7, ele falou
sobre a importância de suas raízes
nativas americanas e da filosofia das Sete
Gerações, “que em cada deliberação,
devemos considerar o impacto de nossas
decisões até a sétima geração.”
A história de Sam era pessoal, contudo,
também coincidiu com o aumento do
interesse da Nike na gestão de produtos
sustentáveis.
“Contar histórias, em geral, é um ato
comum. Ao longo da história humana,
as pessoas se reuniam ao redor do fogo
ou em tavernas para contarem histórias.
Uma pessoa compartilharia, depois outra,
talvez alguém iria repetir uma história que
já ouviu, mas com um toque diferente. É um
processo coletivo.” Joseph Gordon-Levitt,
ator.
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Sustente seus palpites com Pratique seu passo
evidências
Palpites são bem classificados na
PWI (“Perceived Weirdness Index” em
inglês). Este vai apelar para aqueles
que acreditam verdadeiramente, mas
isolar a maioria. Palpites apoiados por
evidências beneficiam a proposta.
Faça ficar mais fácil para as pessoas
acreditarem – mostre-lhes que isto já foi
feito antes, que não é uma ideia nova e que
já foi experimentado em outros lugares.
Em uma universidade de Ivy League, um
membro da faculdade começou a ensinar
práticas espirituais para as pessoas que
estudam negociação. Ao invés de vender
essa ideia como “Isso nunca foi feito
antes. É incrível”, ela disse, “O campo da
negociação sempre foi uma mistura de
disciplinas, tais como economia, ciência
comportamental e psicologia. Vamos olhar
para o campo de sabedorias tradicionais
e perguntar ‘o que é útil?’” Colocar a ideia
em um contexto histórico a normaliza.

A prática leva à perfeição. Mas não
pratique a sua história ou seu passo
isoladamente.
Tenha outras pessoas para avaliar e dar
feedback sobre a sua abordagem de
comunicação e conteúdo – apele para
as intuições dos outros, obtendo suas
reações mais intensas. O que funcionou
para eles da sua abordagem e o que não
funcionou?
E não se preocupe. Não há um contador
de histórias perfeito. Você sempre pode
melhorar nisto. Coloque-se num modo
de aprendizagem e não em um modo de
desempenho. Este é comportamento
libertador da mente.

Demarcar “sabedorias tradicionais” em
vez de “prática espiritual” reduz alguns
dos aspectos de granola crocante. Aplicar
a nova ideia do “vamos explorar juntos”
contra a “esta é a verdade” coloca-o mais
abaixo na escala PWI.
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Não levante a voz,
melhore seus argumentos.
Desmond Tutu
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Encontre parceiros para
compartilhar riscos (e
oportunidades)

Escute

Ninguém quer assumir 100% do risco.
Encontre alguém para compartilhar
o risco e veja a sua empresa dar um
suspiro de alívio.
Os parceiros externos podem ajudar a
custear o risco financeiro em particular.
Intraempreendedores estão, cada
vez, inclinados à ajudar as agências e
instituições doadoras, como a DFID, BID,
IFC e USAID, por exemplo, ajudando a
financiar o seu trabalho. Novas fontes de
financiamento – como fundos agrupados
ou empilhados de capital – também estão
em ascensão. Danone – a fabricante
de alimentos francesa – recentemente
utilizou seus próprios funcionários para
criar as Comunidades Danone – um fundo
de inovação social de 70 milhões de euros.
Mas, a parceria não é apenas por causa
do dinheiro. Os parceiros externos
podem apoiar seus projetos de outras
formas, como a oferta de especialização,
legitimidade e relações de confiança.
PATH – uma ONG da Gatesfunded – por
exemplo, rotineiramente faz parcerias
com grandes corporações. Eles trazem
uma visão de mercado, relações de
confiança, bem como financiamento para
os seus parceiros para ajudar a diminuir o
risco da inovação na saúde.

Ouvir é a pedra angular da empatia.
Tire um tempo para ouvir as pessoas
e entender suas necessidades,
prioridades e motivações.
Ouvir não só constrói relações entre as
pessoas, mas também garante que as
pessoas se sintam incluídas e partes do
processo.
Metade do processo de fazer o plano de
negócios se constitui em designar outros
para que o façam para você – então ouça
e encoraje os outros a fazer parte do
trabalho pesado, observando como eles
lidam com isto e como ressoa para eles.
Em seguida, incorpore a linguagem deles
em suas comunicações.
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Monte guarda contra o
efeito correnteza

Fale a língua do seu
público

Todos já ouvimos falar de fantásticas
iniciativas que se diluem frente às
prioridades corporativas. Seja claro
desde o início sobre suas iniciativas
não-negociáveis e não as comprometa.

Uma habilidade fundamental para
intraempreendedores sociais é a
“mudança de código” ou saber falar a
língua do seu público.

De fato, comunique claramente estas nãonegociáveis desde o início e documente-as
para usá-las no futuro. Este documento
pode servir como um guardião para o seu
projeto.
Em seguida, no primeiro sinal de que o seu
projeto pode estar na correnteza, use isto
e se prepare.
Não se queixe de como os fundamentos do
seu projeto estão sendo comprometidos,
mas revisite o documento guardião e
mostre como as coisas estão fora do curso
– desprenda ações concretas que estão
ao seu alcance para restaurar a missão de
seu projeto.

Se você está falando de negócios, de
agentes da sociedade civil, ou dependendo
da cultura de uma organização, você deve
adaptar sua linguagem em conformidade
ao tema e ao público.
O movimento da Liga dos
Intraempreendedores, por si próprio,
ganhou força falando com sucesso a
linguagem de uma multiplicidade de
organizações, da Ashoka à Accenture, do
Standard Chartered e do Inter-American
Investment Corporation. Para nos ajudar
com a tradução, tivemos campeões
internos dentro de cada uma dessas
empresas que trabalharam conosco para
elaborar a proposta de valor para suas
respectivas instituições.
“Tente encontrar uma organização
em que a cultura se adapta a você, sua
personalidade e o que você está tentando
fazer – isto vai reduzir seus conflitos.” Dra.
Emma Harvey – Virgin Atlantic.
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Pequenos passos
Projete um título
Esta é uma maneira simples de ajudar os
outros a vislumbrar o futuro. Sobre o que
deveria ser o futuro artigo do seu trabalho
na capa da Harvard Business Review, da
Time Magazine ou do Wall Street Journal?
Vislumbre isto e compartilhe-o com outras
pessoas.
Aprenda com os outros
Estude a respeito dos finalistas da Liga
dos Intraempreendedores: construa
melhores negócios de dentro para fora e
aprenda como eles fizeram o caso para suas
iniciativas em
www.changemakers.com/intrapreneurs e
www.leagueofintrapreneurs.com

Introduza um protagonista
Identifique um stakeholder interessado no
seu projeto e use suas experiências para
contar a história. Por exemplo, ao invés
de despejar informações a respeito dos
benefícios para a saúde de um medicamento
novo, conte a história de Raji, uma jovem
mãe sem acesso a este remédio, ou fale de
como a vida vai ser se o medicamento for
disponibilizado e o que vai acontecer se ele
não for.

Grandes passos
Crie pontes
Estamos viciados em histórias de
fundadores. Mostre como a sua visão se
conecta a valores profundos enterrados
na origem da sua organização. Treine seu
passo com uma história do passado – o
que te inspirou quando a sua empresa fez
X e relacione com o que você está tentando
fazer agora neste momento da história.
Faça parceria com uma universidade
respeitável
As universidades estão cada vez mais
desenvolvendo expertise em inovação social
e em investimento de impacto. Explore o
potencial máximo do seu parceiro para
estabelecer um monitoramento rigoroso e
um sistema de avaliação para o seu modelo
de negócio.

Detalhe seu negócio
Defina claramente o valor que você está
gerando. Liste todas as maneiras que a sua
ideia poderá criar valor para a empresa, para
a) aumentar a receita
b) reduzir os custos
c) melhorar a qualidade ou
d) reforçar a reputação.
E não se esqueça do negócio social.
Certifique-se de que há um valor claro que
pode ser legitimado por terceiros atores
sociais (comunidades, organizações sem
fins lucrativos ou instituições públicas).
Quando Dave Berdish da Ford, por exemplo,
estava vendendo sua visão para o futuro da
mobilidade, ele traçou um paralelo entre
sua visão e invenções pioneiras originais de
Henry Ford com o Modelo T.

s
Exercício
táticos
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RELATÓRIO DE MISSÃO 2.
NEGOCIANDO O SISTEMA
Como navegar nas intensas políticas e nas
personalidades do ecossistema corporativo.

19

Olá Guerreiro do Cubículo, hoje você
é o Agente Secreto da Mudança:
trabalhando incansavelmente fora dos
holofotes por um mundo melhor!

Sua missão
Saber como a mudança acontece dentro de sua
organização, a que recorrer e quando.

Seus desafios
+ Inércia institucional, hierarquia corporativa e
“suportar” incentivos.
+ As pessoas que se baseiam na segurança a partir do
respeito às regras e não gostam de interrupções nos
negócios de sempre.

Seu super poder
Sua capacidade de se camuflar perfeitamente e se
misturar na cultura corporativa. Ninguém suspeita que
você tem uma agenda escondida para mudar o mundo.
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Esforce-se para expressar
continuamente a posição
do seu alvo de forma clara
e vívida e honestamente
diga: “Obrigado, eu queria,
realmente, ter pensado em
fazer desta forma”.
Anatol Rapoport
Psicólogo matemático e autor
de Fights, Games and Debates

Intraempreendedores
experientes têm um segredo para
compartilhar: boas idéias não se
vendem por si só.
As corporações consistem em intensas
hierarquias e políticas que muitas
vezes impedem novas ideias de
ganharem vida. É por isso que você
precisa saber como negociar o sistema
– como impulsionar a mudança em
meio a oposição, trabalhar na matriz
e criar o apoio certo para o seu
empreendimento.
Gib Bulloch, fundador da Accenture
Parcerias para o Desenvolvimento
(Accenture Development Partnerships
– ADP, em inglês) – braço da consultoria
“não para perdas” da Accenture –
começou sua jornada intraempreendedora
bem no topo.

Navegar no sistema requer dominar uma
mentalidade de agente de mudança.
Algumas situações exigem grande
discrição e camuflagem, operando abaixo
do radar e não tendo medo de dobrar ou
até mesmo quebrar as regras.
Outras vezes você vai precisar se aliar a
antigos campeões que podem oferecer
proteção e apoio. Em última análise,
para negociar o sistema você precisa
conhecê-lo por dentro e por fora – onde os
influenciadores estão, como as decisões
são tomadas, a quem se aliar e como
trazer as pessoas juntamente com você.

“Eu enviei um artigo de imprensa falso
para o presidente do nosso Conselho. Eu
não o conhecia pessoalmente, mas eu
sabia que se era para eu alcançar esta
altura acima do chão, eu precisava deste
grande apoio.”
– Gib Bulloch, Fundador da ADP
Felizmente para Gib, o presidente o
conheceu no café da manhã e a ADP
nasceu. Agora em seu décimo ano, a ADP
está em um patamar muito mais sólido,
mas Gib ainda usa suas habilidades
sistemáticas de negociação quase que
diariamente.
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Você apenas tem que aceitar
que em alguns dias você será o
pombo e em outros você será a
estátua
David Brent

Dicas para dominar sua
habilidade de Agente Secreto da
Mudança

1

2

Conheça os jogadores

Conheça a ti mismo

O mantra é bem familiar: “conhecer o
seu público.” Mas o que isso realmente
significa?

Conhecer a si mesmo é tão importante
quanto conhecer o seu público.

As pessoas não são as descrições dos
seus trabalhos – são indivíduos complexos
motivados por condutores emocionais
profundos, como o reconhecimento,
a recompensa, o pertencimento, a
compreensão.
Um intraempreendedor em uma grande
empresa de petróleo queria que seu chefe
aprovasse uma estratégia inovadora
sobre mudança climática. Seus colegas
disseram que era impossível – os números
não eram fortes o suficiente. Ele viu uma
oportunidade: seu chefe estava prestes a
se aposentar, por isso ele se concentrou
em apelar para o potencial de um legado
positivo. Funcionou. Seu chefe aprovou a
estratégia, permitindo uma marca mais
duradoura que ele pudesse compartilhar
com seus netos.

Como o seu público entenderá você e a
sua mensagem? Qual posição emocional
você está trazendo para a reunião e
como isso pode traduzir-se em sua
linguagem corporal? Quais rótulos você
está aplicando em seus colegas e de
onde estes se originam? Como você
pode criar um sentido mais profundo de
empatia e conexão com os outros? Nós
não pretendemos conseguir que você
transforme todos os bloqueadores em
campeões, mas a compreensão de seus
próprios preconceitos irá melhorar as suas
chances de sucesso.

Tente cavar abaixo da superfície para
realmente entender o que vai animar
alguém com (ou pelo menos alinhar com)
sua ideia.
“Eu gasto cerca de sessenta por cento
do meu tempo tentando descobrir
a psicologia das pessoas com quem
trabalho, os valores que as pessoas têm e
que os motiva.” Comentário extraoficial.
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Conheça as regras

Construa sua comunidade

Entender onde as decisões são tomadas
em sua organização e a lógica que rege
estas decisões.

Identifique os principais
influenciadores dentro de sua
organização e leve-los ao seu lado.
Encontre um campeão ou líder que pode
oferecer-lhe proteção.

Muitas regras não estão escritas – assim
como “nós não estamos neste negócio”
ou “nós não fazemos desta maneira”. Qual
é o universo de pessoas que tomam as
decisões e como você pode influenciá-los?
Como você pode alinhar a sua iniciativa
com as prioridades primárias de decisores
chave? Seja realista a respeito das pressões
as quais os outros estão submetidos.
Isto ajuda a trabalhar com a semente de sua
organização – encontre atributos culturais
positivos que você pode aproveitar para
impulsionar a mudança.
Trabalhar com a semente significa mostrar
às pessoas que você sabe de onde eles
estão vindo; ajudando-os a reformular o seu
ponto de vista de uma forma que é ainda
melhor do que tinham pensado. Mostre às
pessoas que você conseguiu isto primeiro,
construa confiança e torne isto mais fácil
para obter apoio em torno de algo que não
será deixado para depois.

Mas, tome cuidado para não ser projeto
de estimação de ninguém. Alguns
intraempreendedores que estão excessivamente
alinhados com um CEO em particular se
desdobram para receber apoio de um outro CEO
que aparece na cidade.
Portanto, tente se integrar no DNA da empresa
envolvendo pessoas de diversas áreas e dandolhes um suporte.
Esteja alerta para quando você deve mudar para
o modo camaleão, por exemplo, quando camuflar
e se disfarçar e quando você deve buscar
reconhecimento e construir sua marca. Influência
externa de uma fonte confiável pode ajudar a
avançar com o seu trabalho. Pense em quem você
pode usar para endossá-lo ou dar uma mãozinha
do lado de fora.
Os psicólogos cognitivos chamam o ato de ser
parte de uma comunidade de “dinâmica familiar.”
Em termos cotidianos, isso é “eles e nós.”
Humanos são tribais e às vezes não estamos
sequer conscientes de como a dinâmica familiar
influencia a quem corresponde favoravelmente e
a quem automaticamente aumenta suas defesas.
Quanto maior e mais profunda é a sua rede, mais
provável é que você consiga fazer parte de uma
tribo que pode ajudar a sua ideia acontecer.

5
Seja um “guerreiro
gracioso”
Lembre-se de levar as demandas,
sempre, com compaixão e
compreensão aos outros
Tire um tempo para ouvir o que as
pessoas têm a dizer, reproduzir o que
você está ouvindo e permitir que outros
sejam plenamente ouvidos. Reconheça
onde você concorda com as pessoas e
mencione como as suas contribuições te
fazem pensar diferente.
Uma vez que você devidamente
reconheceu que já ouviu falar deles, será
muito mais fácil introduzir um novo ponto
de vista. Se você tiver resistências do seu
gerente, lembre-se que ele não é mau.
Ele é o guardião das normas que muitas
vezes são chaves para a sobrevivência da
organização. Então, respeite a sua lógica
e as decisões – enquanto, continuamente,
tente influenciá-lo.
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Eu percebi que tinha relações
terríveis com algumas das pessoas
cuja ajuda eu mais precisava.”
Comentário extraoficial
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Pequenos passos
Mapeie seus influenciadores

Networking não significa mais,
simplesmente, frequentar festas ou
almoços corporativos (embora isso ajude).
Networks possuem uma arquitetura que
você pode trabalhar para entender e
construir a respeito. Você realmente pode
mapeá-los.
Existem ferramentas técnicas para ajudálo, como o gratuito Excel Add-ons NodeXL.

Mas, talvez é melhor ficar com caneta
e papel e alguns post-its para começar.
Imprima organogramas da sua empresa
(se você puder encontrá-los).
- Quem são os principais influenciadores?
- Quem são os especialistas?
- Quem são os conectores?
- Eles estão do seu lado ou contra você?

Grandes passos
Toque em posições emocionais
Assim que você tiver o seu mapa,
desenvolva estratégias para o cultivo
de apoio para o seu projeto através da
identificação de posições emocionais
individuais. Marque reuniões com
pessoas-chave para conquistar seu apoio.
Antes de cada reunião pergunte:
- O que eu realmente sei sobre essa
pessoa?

- Será que existem outras pressões sobre
ela, das quais eu posso não estar ciente –
como posso saber?
Você ficaria espantado com o que você
pode descobrir sobre alguém no LinkedIn
e Google. Depois de ter identificado os
seus condutores emocionais, em seguida,
pergunte a si mesmo – como posso
adentrar ainda mais para conseguir apoio?
E no final do dia – como posso fazer essa
pessoa ficar bem por me ajudar?

- O que está dirigindo-a?
- Ela está nesta por causa da recompensa
e do reconhecimento ou está realmente
satisfeita por fazer parte de uma equipe?
- Ela é uma protetora da marca?
- Será que ela sabe apreciar um terreno
novo e pioneiro?
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RELATÓRIO DE MISSÃO 3.
CONSTRUINDO UMA
COMUNIDADE
Como reunir suporte,
próximo ou distante,
para sua ideia
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Olá Guerreiro do Cubículo, hoje você
é o Super Conector: construindo
relacionamentos para o impacto da
mudança no mundo!

Sua missão

Promover um sentido de comunidade em torno de sua
idéia.

Seus desafios
+ Ganhar a confiança dos seus pares
+ Trabalhar para promover a colaboração entre silos
e setores
+ Democratizar a propriedade de modo que a sua
empresa possa viver sem você
+ Alinhar o seu empreendimento com a cultura da sua
organização

Seu super poder
Você tem uma incrível capacidade de saber a
quem se conectar e quando. Você prospera nos
relacionamentos e se sente conectado a uma
comunidade maior. Você encontra formas de
trabalhar através dos silos e constrói colaborações
que tocam em uma agenda mais ampla.
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A colaboração é a face
humana do pensamento
sistêmico.
Peter Senge

No âmago, todos nós somos
seres sociais. Queremos
pertencer. Para sentir como
se fôssemos parte de algo
maior que nós mesmos.
Onde as organizações religiosas e civis
cumprem este senso de comunidade,
as empresas se tornam cada vez mais
um lugar onde as pessoas encontram
conexão e realização. Talvez porque
nós gastamos muito do nosso tempo
no trabalho, estamos percebendo a
necessidade de alinhar nossos valores
com os nossos trabalhos.
Intraempreendedores sociais – você
– são os primeiros a adotar essa nova
modalidade. Você está encontrando
sentido no trabalho, trazendo seus valores
aos negócios e se engajando em um
propósito maior.
Através de seu trabalho, você tem a
oportunidade de modelar um novo
caminho. Para mostrar às pessoas que
há mais em um dia de trabalho do que
simples cubículos apertados. Você, muitas
vezes, desconhece seus poderes, mas,
lentamente, está ajudando a mudar como
as pessoas pensam e trabalham em torno
de você.

De forma mais prática, como um
intraempreendedor, mobilizar
comunidades envolve elevar suas ideias
acima do chão. Se você está abordando
climáticas, saúde ou pobreza – para
resolver as questões sistêmicas, requer
parcerias com atores improváveis:
ninguém da equipe, empresa ou até
mesmo setor pode corrigir um problema
ruim por conta própria.
Parceiros como The Sustainable Apparel
Coalition, Starbucks Cup Summit e
PharmaFutures são exemplos de como a
colaboração se tornou a nova regra.
A boa notícia é que, como um
intraempreendedor, você é um
colaborador nato. Por causa de sua
mentalidade interna-externa e abragente
você é capaz de trabalhar por meio
dos silos institucionais, setores e
fronteiras tradicionais da organização
para prosseguir com uma agenda mais
sistêmica. Alguns podem até chamá-lo de
um “ex-intraempreendedor” porque você
conquista conexões e comunidades em
lugares improváveis.
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Dicas para construir
comunidades com propósito

1

2

Visualize seu sistema

Conecte-se com
seus parceiros
intraempreendedores

Faça uma lista de todos os
stakeholders que tenham um grande
interesse no problema que você está
tentando resolver.
Tente ir além dos suspeitos de
costume e pense sobre organizações
ou comunidades que você nunca pode
se envolver por fazerem parte do
“ecossistema da preocupação” na qual
você está trabalhando.
Mapeie esses atores e compreenda
as suas competências e pontos de
alavancagem no sistema. Em seguida,
identifique áreas onde uma agenda
compartilhada possa surgir. Este cenário
pode ser o momento para se saltar e
construir colaborações poderosas com
atores improváveis.

Se você está construindo uma
parceria no setor público-privado,
trabalhando com empresas de
pequeno/médio porte por meio
de sua cadeia de suprimentos ou
fomentando colaborações com outras
empresas, certifique-se de que você
se conecta com intraempreendedores
bem intencionados dentro dessas
organizações.
Cada vez mais as empresas estão
construindo parcerias interessantes
em todos os setores –uma empresa de
logística pode fazer parceria com uma
empresa de saúde, por exemplo, para
ajudar a fornecer medicamentos a preços
acessíveis.
O desafio é essas colaborações
conseguirem um espírito empreendedor
para se inflamarem e se sustentarem.
Então, encontre os aliados certos em
outras organizações que você possa
confiar e depender para acelerar esses
tipos de iniciativas. Você vai economizar
tempo e energia trabalhando com pessoas
que compartilham a mesma mentalidade
que você.

3

4

Continue escutando

Projeto para integração

Comunidades de alto funcionamento
são aquelas onde os indivíduos ouvem
uns aos outros e as pessoas sentem
que suas vozes são ouvidas.

Desde o início, certifique-se de que
sua iniciativa se prenda ao âmago do
negócio.

Cuidado para não se isolar em uma
comunidade de habilidosos. Certifique-se
de solicitar a contribuição dos pessimistas
que pensam dentro da lógica dominante
da sua empresa.

Às vezes, nas fases iniciais de um projeto
você pode precisar de espaço e liberdade,
mas não se isole por muito tempo. É
importante ser capaz de identificar um
caminho de volta para a sua organização.
Quando você se separa muito da
sua organização corre o risco de se
marginalizar pelo bem. Encontre maneiras
de estabelecer laços de feedback por meio
da comunicação e engajamento com o
negócio principal.

“Eu estabeleci um network de
caluniadores que me ajudam a
identificar os meus pontos fracos. Eu os
reúno logo no início do desenvolvimento
de uma nova ideia, para que eu possa
construir um processo mais eficaz.”
Daniel Vennard | Mars, Inc.
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5

6

Crie alinhamento cultural

Practique o código de
mudanças

Muitas vezes intraempreendedores
sociais são hábeis em criar mini
subculturas dentro das suas
organizações anfitriãs.
Às vezes, pode parecer que a cultura que
você está tentando criar não é conciliável
com a cultura de sua organização.
Pergunte a si mesmo qual é o delta por trás
da cultura atual, e a cultura que você está
tentando criar. E o delta deve ser bastante
pequeno. A maioria das pessoas não gosta
de mudanças bruscas.

Seja capaz de mudar a forma como
você se comunica, dependendo do
seu público – conheça a linguagem
certa para usar de acordo com os seus
stakeholders.
Parte da estrutura da comunidade tem
a ver com saber como traduzir sua
prerrogativa para a língua dos outros.
De todas as táticas que as pessoas usam
para influenciar a alta administração,
adaptar a estrutura para o público é a
mais eficaz, de acordo com uma pesquisa
recente dos professores Jane Dutton e Sue
Ashford da Universidade de Michigan.
Assim, dê tempo a si mesmo para
personalizar a sua mensagem. E
desenvolver uma compreensão dos
diferentes tipos de mensagens que
funcionam para diferentes públicos.

7

8

Construa confiança

Seja generoso

Comunidades funcionam com
confiança. E a maior oposição à sua
nova ideia ou aventura é a forma como
os outros o percebem dentro de sua
organização.

Se você voluntariamente doar o seu
próprio tempo e talento para ajudar os
outros com os seus projetos e ajudálos a ter sucesso você vai ganhar a
confiança deles.

Alguns rebeldes com as empresas
existem apenas para ser inerentemente
não confiáveis por outros que têm uma
participação no negócio, assim, saia do
seu caminho para ganhar a confiança dos
outros.

Deixe de lado a sua própria agenda e
interceda para ajudar e orientar outras
pessoas que podem precisar do seu
conselho. Contribua plenamente e esteja
preparado para abandonar a propriedade
das suas ideias. O importante é você
ajudar os outros a ter sucesso.

Alguns dos intraempreendedores mais
bem sucedidos são aqueles que já
demonstraram que podem “ganhar” em
negócios, como de costume; que eles
podem jogar o jogo e fazer um excelente
trabalho em áreas que a empresa
realmente se preocupa. Ao provar a si
mesmo, então você ganha mais permissão
para experimentar.

“Quando penso em nossos fracassos,
eles vieram quando chegamos muito
longe do nosso âmago. Nós somos uma
empresa de esportes. Para as pessoas
ficarem animadas com a Nike, elas
precisam estar presas a isto.”
Sarah Severn, Sistema de Inovação, Nike.
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9

10

Conecte-se num nível
humano

Democratize a pripriedade

Encontre pessoas que compartilham
sua visão. Passe algum tempo juntos,
face a face. Encontre maneiras de
se conectar, como seres humanos –
jantar juntos, viajar e conhecer uns aos
outros no mundo real, jogar juntos.
No final do dia, a sua comunidade é
composta de pessoas – pessoas que
trabalham em conjunto para mudar o
mundo. Coisas mecânicas como MOUs,
escopos de trabalho, acordos de IP,
os planos de projeto, etc. ajudarão a
esclarecer o seu plano e sua abordagem,
mas nada pode substituir conexões
humanas.

Verifique se o sua iniciativa não é
excessivamente dependente de você
ou qualquer outro campeão para o seu
sucesso.
O seu empreendimento precisa ser
autosustentável independente de qualquer
líder. Depois de provar o modelo, como
você pode institucionalizar a ideia?
Tente produzir isso no início, explorando
os potenciais parceiros internos e externos
que podem pegar quando você seguir em
frente.

“Se você não tem a conexão pessoal,
e um significado do que você está
tentando alcançar juntos, o resto é
apenas aparência”
Miriam Turner, Interface

A fome de pertencer não é apenas um
desejo para ser anexado a algo. É, antes,
sentir que grande transformação
e descoberta é possível quando
o pertencimento é protegido e
verdadeiro.
John Donahue
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Pequenos passos
Envolver-se com perguntas, em vez de
respostas
É da natureza humana encontrar as falhas
em um argumento. Se você apresentar a
sua ideia como totalmente concretizada,
você se submete às críticas e limita o
potencial de engajamento mais profundo
das pessoas. Em vez disso, pense em
como você pode apresentar a sua ideia de
uma forma que permita a contribuição dos
outros. É mais provável que você mesmo
acabe com a sua boa ideia, assim como
aquelas pessoas que se sentem altamente
proprietárias do resultado..

Crie espaço para sua comunidade se
conectar
YSe analógico ou digital, o benefício
de pertencimento à comunidade, para
muitos, será se conectar com outras
pessoas da “tribo”. Conexões humanas
são melhores, mas as ferramentas digitais
estão se tornando cada vez mais eficaz
em conectar pessoas.
Yammer, Jive, Facebook e Opal são
ótimas ferramentas para conectar
intraempreendedores com os seus
apoiadores. A equipe Girl Effect, da Nike,
criou um espaço físico no campus da
Nike, que incluiu imagens e citações
inspiradoras, como forma de manter o
projeto visível e criar um espaço lúdico
para conexões com a comunidade.

Grandes passos
Facilite a improvisação de
compartilhamento e histórias
Histórias inflamam a comunidade
construindo intimidade e oferecendo
uma sensação de experiência e princípios
compartilhados. Histórias são também
fundamentais para a promoção de fluxos
de conhecimento dentro de qualquer
organização.
Dar às pessoas o espaço para falar
abertamente e sem quaisquer restrições
sobre o seu trabalho promove a
aprendizagem e compreensão,
particularmente, por meio dos silos
organizacionais.
Frequentemente nós adiamos uma
simples atualização de roteiro em uma
ocupada agenda de reunião em vez de
esculpir o nosso espaço para uma partilha
genuína.

Hospede um colaborador
Um Collaboratory é uma mistura
de colaboração + laboratório – na
essência, colaborando para a inovação.
Collaboratories pode ser tão simples como
um workshop de um dia ou tão complexo
como um de longo prazo, o projeto multistakeholders.
A beleza de uma collaboratory é que
ela permite que atores de várias partes
do sistema se comuniquem um com o
outro. Você ficará surpreso com o quão
desconectados todos os jogadores são e
quanto eles vão aprender.
O objetivo do processo de collaboratory
é a construção de uma comunidade de
jogadores que têm um compromisso
compartilhado por um objetivo comum e
que enxergam o benefício de trabalhar em
conjunto para mudar o sistema.
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relatório de missão 4.
desbloqueando RECURSOS
Como trazer a sua ideia à vida
com um orçamento apertado.
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Olá Guerreiro do Cubículo, hoje
você é o Vigilante do Escritório:
sua empresa sem medo de hackers
e preparada para o impacto social!

Sua missão

Construir uma demonstração de conceito com pouco
dinheiro.

Seus desafios

Libertar recursos corporativos e gerar inovação
revolucionária enquanto se envolve com o trabalho.

Seu super poder

A capacidade de ver além da banalidade das
promoções, políticas ou aumentos salariais, com uma
visão de falcão sobre como aproveitar os ativos da
empresa para o bem. Você quer grandes resultados
de imagem – e você vai contar com a sua criatividade,
discrição e desenvoltura para obtê-los.
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O mundo está enfrentando
uma escassez de recursos,
sejam estes recursos naturais,
acesso ao capital e à educação
a preços acessíveis, ou tudo
mesmo tempo. O consolo é que
a modificação da escassez
pode acontecer de diferentes
formas. Quando aplicamos
a nossa desenvoltura,
inclusividade e flexibilidade
mental podemos encontrar
soluções para problemas
aparentemente insolúveis..
Dr. Simone Ahuja,
Jugaad Innovation

Intraempreendedorismo social
começa com visões ousadas e
perguntas ambiciosas para o
futuro.
Por exemplo, como podemos…
– Bancar os “inbancáveis”?
– Criar transporte com zero de carbono?
– Trazer grandes lucros para a pequena
agricultura?
–  Oferecer educação de nível mundial
para todos, em todos os lugares?

Onde os outros veem desafios impossíveis
ou tensões irreconciliáveis, você vê
trampolins para a oportunidade e
inovação. Mas, para responder a essas
oportunidades é necessário mais do que
apenas uma mentalidade geradora. Você
também precisa de uma boa dose de
desenvoltura.
É um equívoco comum acreditar que
intraempreendedores corporativos
possuem fluxo de caixa e recursos
abundantes.
Muitos de vocês estão desenvolvendo
seus projetos em cima dos seus trabalhos
do dia-a-dia ou têm acesso limitado ao
financiamento para a experimentação.
Para desbloquear os recursos da sua
ampla organização (e além) será preciso
que você seja criativo e aprimore suas
habilidades para a execução.

E isso não é ruim. O velho ditado “a
escassez é a mãe da invenção”, hoje,
é verdade para o intraempreendedor
social, assim como já foi para os nossos
antepassados pré-históricos.
Hoje, a capacidade de criar algo do
nada é parte do espírito animador do
fabricante, do faça-você-mesmo e do
entusiasmo dos start-up pobres. Trata-se
de aprendizagem acelerada e de falhar
rapidamente (e de forma mais barata).
No mundo da arte, temos o termo
bricolagem, referindo-se a construção
ou a criação de uma obra a partir de
uma gama diversificada de coisas que
acontecem ao redor. Na Índia, o conceito
de jugaad se tornou sinônimo de inovação
improvisada e informal.
Mesmo a palavra “golpear” integrou-se
como um sentimento para descrever a
arte de desenvolver rapidamente uma
solução inteligente para um problema
terrível. Cada um desses conceitos tem a
conotação de uma ética de improvisação,
frugalidade e construção, que é igualmente
aplicável ao vendedor ambulante e ao
guerreiro do cubículo.
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Aerodinamicamente, a abelha
não deveria ser capaz de voar,
mas a abelha não sabe disto,
então ela vai e voa mesmo
assim.

Dicas para promover uma
abordagem engenhosa

1

2

Pratique o “sim, e”

Faça mais com menos

Desenvoltura começa com a sua
capacidade de tranformar um
problema em oportunidade.

Ao invés de começar do zero, você
pode redirecionar as ferramentas e os
conhecimentos existentes para criar
soluções intraempreendedoras?

Onde os outros veem desafio ou
constrangimento, você vê barreiras
para inovar ao redor e contra. Alguns
chamam essa habilidade de pensamento
integrativo. Nós gostamos de pensar
nisso como pensamento generativo.
Seja qual for o título, trata-se de ir além
de qualquer impasse e explorar todas as
possibilidades.
Miriam Turner – uma intraempreendedora
da Interface, fabricante global de tapetes –
viu uma oportunidade de criar um modelo
de negócio inclusivo que iria envolver tanto
o desempenho social quanto o ambiental,
bem como o impacto nos negócios. Ela
está agora liderando NetWorks – um
projeto de reciclagem de redes de pesca
usado para combater o lixo marinho,
proporcionar uma renda adicional para as
comunidades de pesca, criando vantagem
competitiva para a sua empresa.
.

Existem empresas sociais com os quais
você pode fazer parceria? Você pode
criar um protótipo e testar a sua ideia em
pequena escala para desbloquear mais
verbas?
Carl Muñana desenvolveu um projeto para
construir um investimento de práticas
impactantes enquanto ele estava no JP
Morgan em 1998.
Sua empreitada, infelizmente, morreu com
a crise financeira da Rússia, mas, muitos
anos mais tarde, seu projeto foi reerguido,
novamente, por outro intraempreendedor
do JP Morgan.
O resultado foi a empresa Social Finance
Group, que envolve capital e fundos de
investimento de impacto para atores com
baixa renda e para comunidades excluídas
de forma sustentável e escalável.
Muitas vezes, intraempreendedores
ousados nascem antes do tempo.
Desta forma, algo que pode não ter sido
trabalhado há cinco anos, pode, hoje,
estar pronto para tirar a poeira e ser
implementado.
Portanto, antes de tentar ser pioneiro
com algo novo, olhe para os esqueletos
inovadores que podem estar enterrados
nos cofres da sua organização.
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Mantenha isto simples

O dinheiro das outras
pessoas

Não inove no vácuo. Não crie
tecnologia pela tecnologia. Certifiquese de que você tem um profundo
entendimento das necessidades do
seu público e uma boa perspectiva de
sistemas.
Eric Reis, em Lean Start Up, fala sobre
Produtos Minimamente Viáveis: comece
com o que você precisa para aprender,
construa apenas o que você precisa a fim
de obter esse conhecimento, em seguida,
execute o experimento para obter essa
medida. Isso irá ajudá-lo a aprimorar
com uma solução clara e simples.
Para impactos ousados – essa lógica é
essencial.
Muitos produtos sofrem quando são
empacotados com muitos recursos. Isso
é, muitas vezes, resultado de não entender
claramente o âmago da necessidade do
que você está projetando. Saia para o
campo e realmente entenda o que uma
comunidade precisa e, em seguida,
desenvolva um projeto que tenha uma
linha clara de visão alinhada com essas
necessidades. E, sempre que possível,
tente trabalhar com materiais que podem
ser fabricados e reparados localmente.

Enquanto o limite entre as empresas
e a sociedade continua a se confundir,
novos modelos de projetos de
financiamento estão surgindo.
Você já olhou para os recursos potenciais
que existem fora da sua empresa,
tais como fundações ou agências de
desenvolvimento? m-PESA, solução de
pagamento móvel da Vodafone, recebeu
£ 1 milhão em capital semente do DFID,
agência de desenvolvimento do Reino
Unido.

5

6

Saiba quando ficar, sair ou
girar

Canal de paixão

Às vezes intraempreendedores se
envolvem em projetos e iniciativas
que atingem um beco sem saída. É
importante ser capaz de distinguir
quando você está em um beco sem
saída ou em um mergulho na curva.
Para alguns ousados
intraempreendedores, a questão é
também saber quando cair fora e em quais
condições.
Por exemplo, Physic Ventures, um
investimento líder de impacto, em partes,
se deve a um “cair fora” da Technology
Ventures da Unilever. Da mesma forma,
um intraempreendedor da Unilever, James
Inglesby, criou Clean Team Toilets – uma
solução que trata da falta de saneamento
em favelas urbanas – como uma empresa
social autônoma desde o início. Ele
acreditava que o DNA da empresa anfitriã
seria lento e sufocaria o progresso.

A paixão é o combustível da inovação
– especialmente sob restrições.
Certifique-se de encontrar maneiras
de continuar a cultivar a sua paixão
pessoal pelo seu trabalho, bem como
pelos membros da sua equipe.
Encontre pessoas que compartilham uma
paixão pessoal com o seu problema – você
vai se surpreender com o que eles podem
ajudar.
Quando Howard Shapiro, o Chefe Agrícola da
Officer at Mars, interessou-se por resolver
o problema da produtividade agrícola e da
desnutrição crônica na África ele construiu
algumas alianças improváveis, recrutando a
família Mars, bem como uma gama de atores
de diferentes setores, como da IBM, do
Ministério da Agricultura dos EUA e criadores
de plantas do Oeste da África, para começar a
trabalhar em cima do problema.
Como ele relembra, “Eu captei diferentes
tipos de pessoas ilegais para que eu pudesse
encontrar quem estava na vanguarda da sua
organização.”

“Os vencedores saem rápido, saem
frequentemente e saem sem culpa
– até eles se emprenharem a dar o
mergulho certo pelas razões certas.”
Seth Godin
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Dicas para promover uma
abordagem engenhosa

7

8

Protótipo, protótipo

Esteja disposto a largar

Saber criar protótipos é definitivamente um
super poder dos intraempreendedores. E, no
entanto, muitos de vocês não aplicariam essa
prática no seu trabalho..

Para mudar o mundo é preciso uma
grande dose de experimentação.
Você nem sempre saberá exatamente
onde você está indo, então busque
jogar o seu ego fora do seu projeto e
democratize a participação ficando
aberto a desafios, novas ideias e
sabedoria das multidões.

Protótipo é apenas uma palavra chique, que se usa
para visualizar e modelar a ideia e rapidamente
conseguir feedbacks e insights. Há quatro
dimensões para a criação de protótipos:
Compreensão
Como podemos aprender mais sobre as
necessidades dos nossos usuários?
Inspiração
Como podemos ajudar as pessoas a ver o que
poderia ser?
Participação
Como podemos inscrever e envolver outras
pessoas na solução dos problemas?
Validação
Como podemos aprender e falhar rapidamente (e
de forma barata)?
Você não precisa ser um designer para ser bom
em criar protótipos. Lembre-se de todas aquelas
artes e ofícios que você fez quando era criança?
Canalize essa preciosidade e mãos à obra para
fazer seus protótipos. Ferramentas simples
– como canetas, papelão e bastões de cola –
podem ser aplicados com grande efeito. Teste
suas habilidades em ambientes de baixo risco
para lentamente construir confiança.
Muitas pessoas pensam que um protótipo é uma
versão final antes de se chegar ao produto final.
Criar protótipos é, na realidade, um processo
para ajudar você a entender melhor o problema.
James Dyson, de maneira renomada, fez mais
de mil protótipos antes de produzir seu primeiro
aspirador de pó com bolsas menores.

Você nunca sabe quem pode ter uma peça
vital de input ou de feedback, por isso não
tenha medo de mostrar o seu trabalho
“cedo e com frequência”, sem medo de
fracassar ou parecer estúpido.
Certifique-se de caminhar com as suas
necessidades e com os desafios para que
os outros se sintam convidados a apoiá-lo e
nunca pare de pedir ajuda. Aqueles que são
capazes de abrir mão do controle são mais
propensos a encontrar apoio e inspiração.

Os contrários e os rebeldes, o pessoal à
margem das organizações que questionam e
se afastam do status quo, o que muitas vezes
leva à inércia e inflexibilidade, são ativos
enormes para qualquer organização. Aqueles
que não concordam com o presente, muitas
vezes, enxergam o futuro com mais clareza.
Tim Leberecht, NBBJ
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Pequenos passos

Grandes passos

Monte uma rotina diária de vencedor
A maioria dos intraempreendedores
pode visualizar horários e rotinas como
um spoiler para a sua paixão. Criar uma
rotina diária de vencedor é o que separa os
empreendedores/intraempreendedores
bem sucedidos do pacote, de acordo com
estudos recentes.

Observe hacks em campo

Separe 10-20 minutos todos os dias e
trabalhe em seu projeto ou protótipo, fará
toda a diferença.
Estabeleça restrições para si mesmo
Tempo e dinheiro são as maiores
restrições dos intraempreendedores.
Tente aprimorar os seus engenhosos
instintos criando restrições para si
mesmo.
Por exemplo, se a sua proposta de solução
é de $ 200 por pessoa, estipule um desafio
em que sua equipe deva projetar uma
solução $ 2 por pessoa. Essa restrição
radical vai ajudar a destravar grandes e
novas ideias.
Ou, defina uma restrição de tempo. Force
sua equipe a avançar com ideias viáveis
numa corrida de dois dias. É provável que
você se surpreenda. Google Ventures, por
exemplo, faz regularmente uma corrida de
design de produto, onde ele trabalha com
startups num curto período de tempo (5
dias) para acelerar e descolar projetos.
Eles notaram que, muitas vezes, o melhor
trabalho sai em rajadas curtas e sob
restrições de tempo.

A observação de campo é uma poderosa
ferramenta de aprendizagem. Faça
uma viagem de campo para a Índia, por
exemplo, e observe exemplos de hacks
em ação. Se o seu orçamento não pode se
esticar tanto, saia estrategicamente, e veja
o que você pode encontrar.
Os empreendedores sociais são uma rica
fonte de ideias para a criatividade – assim
saia e converse com algumas dessas
pessoas.
Quando a GSK estava buscando
desenvolver preços mais acessíveis para
os seus medicamentos, por exemplo, a
empresa olhou para modelos empresariais
sociais no campo da saúde para avaliar
o que os jogadores mais ágeis estavam
fazendo para fornecer um produto
acessível e disponível em mercados
emergentes.
Junte-se a um hackathon
A maioria das comunidades possuem,
agora, os eventos semanais ou noturnos
de Hackathon, onde você encontrará
especialistas na criação de protótipos. A
melhor maneira de aprender isto é sentar e
observar outros que estão fazendo-os.
No verão passado, por exemplo, Frog
Design organizou uma Reinvent Business
Hackathon com o objetivo de desenvolver
novas ferramentas para reconectar
negócios com as necessidades da
sociedade. Mais de 150 pessoas doaram o
seu fim de semana para participar.

Use um protótipo para seu próximo
passo
Em vez de usar um PowerPoint em seu
próximo grande passo para alcançar
a diretoria, use um protótipo. Pense
em como você pode conquistar esses
tomadores de decisão e fazê-los
experimentar a sua realidade para o futuro
por meio de recursos visuais, artefatos e
experiências.
Você tem um produto que vai mudar a
natureza das finanças? Ou interromper a
entrega de alimentos? Mostre às pessoas
o que a realidade alternativa parece.
Às vezes novos empreendimentos podem
parecer ficção científica, então, mergulhe
as pessoas no mundo que você está
tentando criar para tornar as coisas ainda
mais reais e concretas.
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relatório de missão 5.
Promovendo a
resiliência pessoal
Como garantir que você não só
suportará, mas também
aproveitará a jornada.
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Olá guerreiro do cubículo, hoje
você está no topo de um dia do
trabalhador, apaixonadamente
adicionando ao seus desafios diários
para o bem do mundo!

Sua missão

Manter seu bem-estar, sanidade e perspectiva
enquanto trabalha para transformar a sua
organização.

Seus desafios

Manter-se próspero e estabelecer a rotina em um
playground empresarial para a sua paixão, suas
ideias e seu potencial.

Seu super poder

A capacidade de catalisar múltiplos projetos
intraempresariais ao mesmo tempo em que entrega
seu trabalho. Encontre maneiras de eliminar o que
é redundante e improdutivo em busca de mais
eficiência.
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Uma boa parte da arte de
viver é a resiliência.
Alain de Botton

Lutar contra o status quo
diariamente demanda
energia. Quantas vezes
você ouviu a palavra
“não” em suas várias
formas e tamanhos?
Pode ser fácil esquecer que você está
correndo uma maratona quando tudo
que você faz é muito rápido. Mas
mudar o status quo é um compromisso
de longo prazo. A maioria dos
intraempreendedores pode levar anos
para obter resultados. E é por isso que
a sua própria capacidade de resistência
é essencial. Sem isso, corre-se o risco
de chegar à exaustão antes da linha de
chegada.
“É como estar sempre atrasado para um
trem. Eu precisava aprender a não correr
para cada trem”.– Rachael Barber, exempreendedor no Barclays e Aspen’s First
Mover Fellow.

A saúde mental, no entanto, é cada vez
mais o foco para os intraempreendedores.
Sua mente é a sua ferramenta mais
poderosa. Achar maneiras de acalmar a
mente em momentos de estresse, ganhar
perspectiva e fortalecer seu espírito
irão ajudá-lo a vencer o seu desafio
intraempresarial.
É claro que não podemos prometer
absoluta tranquilidade do dia para a noite.
Mas podemos prometer que pequenas
doses diárias de meditação vão ajudar.
Namaste.

O segredo para o sucesso a longo prazo
reside em seu próprio ‘Regime de
Resiliência Pessoal’- estar fisicamente e
mentalmente apto durante a sua jornada
intraempresarial. As necessidades físicas
são razoavelmente bem entendidas sua missão é administrar o tempo para
garantir uma alimentação saudável,
exercício físico e sono suficientes.
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Deveria meditar uma vez
ao dia. E se tiver tempo,
deveria meditar duas
vezes ao dia.
Sanjiv Chopra
Decano na Harvard Medical School

Dicas para promover a
resiliência pessoal

1

2

Mantenha-se focado na
missão

Passe tempo com seus
apoiadores.

Você está em uma missão, então
não perca o foco. Evite dramas ou
distrações que drenem sua energia.

Encontre apoio e conexão com redes
externas que energizam e recarregam
você.

Escolha suas batalhas com sabedoria. Se
algo ameaçar sua missão, participe dessa
conversa, mas não chute o balde. Ser
um intraempreendedor, no entanto, não
significa que você tem que se tornar Joana
d’Arc e se queimar lentamente na fogueira.
Identifique e permaneça fiel ao seu não-

Quando você se sentir incompreendido
ou desmotivado internamente, procure
as pessoas que o apoiam por si e pelo que
você representa.

negociável.

Participe ou crie um círculo de confiança,
um grupo de colegas que não lhe dá dicas
sobre o que fazer e como fazê-lo, mas
sim um espaço de apoio onde você pode
ser melhor ouvido. Às vezes, encontrar
validação ou gerar impulso no exterior
pode ser exatamente o que você precisa
para ganhar tração interna.

“‘Me pergunto, em que eu estou
posicionada para fazer o que ninguém
mais pode? Isso ajuda a soltar muitos
projetos menores e manter a visão de
longo prazo em mente (e coração).”
Joanna Hafenmayer
MyImpact
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Dicas para promover a
resiliência pessoal
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4

Deixe-se levar

Pratique compaixão

Quando você resiste a algo, estresse é
gerado. Então diminua a velocidade e
simplesmente “ame o que é”.

É fácil menosprezar as pessoas que
não “pegam”. Mas dedicar um tempo
para entender essas desconexões pode
ajudá-lo a desenvolver sua resiliência e
fortalecer os relacionamentos.

Não fique frustrado quando a realidade
não se adapta às suas expectativas ou
quando as coisas não correm como
planejado. Aceite a organização como ela
é, sem se tornar muito crítico.
Reclamar drena sua energia. Liderança
implica manter uma atitude positiva,
mesmo em face da adversidade.

Muitas pessoas operam a partir de uma
postura de medo: medo do fracasso,
medo do que os outros pensam e medo do
desconhecido. Pergunte a si mesmo, o que
está motivando essa pessoa em um nível
mais profundo? Como posso entender
melhor seu ponto de vista? E não esqueça
de se olhar no espelho. Quais preconceitos
eu trago? Qual dos meus medos esta
pessoa está acessando?

“Hoje em dia, todo CEO visionário está
inspirando sua organização a ser
mais inovadora. Mas as barreiras
ao pensamento inovador são muitas
vezes falta de habilidades mentais e
sociais.”
Mandar Apte
Liga de Intraemprendedores, Shell

5

6

Deixe seu ego na porta

Não seja um mártir da
causa

A maior parte do estresse que
sentimos é o resultado da voz em nossa
mente que se acende quando as coisas
não correm de acordo com o planejado
ou conforme o esperado.
Essa voz é o seu ego, que reage com base
em experiências passadas. Embora o
nosso ego seja útil como um mecanismo
de proteção, ele atrapalha seu potencial
criativo, essa maravilhosa atividade do
lado direito do cérebro.
Reserve tempo para “observar” o que
acontece em sua cabeça e questione
se a resistência que você sente não
é simplesmente o trabalho do ego. É
aqui que a prática da atenção plena é
fundamental.

Encontre o equilíbrio certo para
servir uma causa ou comunidade sem
sacrificar suas necessidades.
Somos todos seres humanos
multidimensionais e, embora possamos
criar rótulos em torno de ser um “menino
da mudança climática” ou uma “heroína
do acesso à comida”, lembre-se de que
você é mais do que qualquer questão em
particular - e aproveite para cultivar as
outras facetas da sua personalidade.
É bom ter senso de urgência, propósito e
missão, mas lembre-se de que estamos
jogando um jogo de longo prazo. Em última
análise, é sobre saber quando você precisa
fazer um sprint e quando você tem que
se preservar para algo mais, como uma
maratona.
Lembre-se, há muitos grandes
revolucionários de mudança social que
começaram como a tartaruga - lenta e
segura - e não como a lebre.
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Pequenos passos
Mude o seu ambiente, respire
profundamente e se hidrate.
Se você sentir uma onda de emoções
negativas surgindo, levante-se, respire
e hidrate-se. É incrível como algo tão
simples pode mudar sua perspectiva tão
rapidamente. Até mesmo ir pelas escadas
ou sair do escritório por um momento
pode limpar sua mente e ajudá-lo a pensar
claramente novamente.
Visualize suas conquistas
As pessoas dizem que a vida de um
empreendedor é uma estrada solitária.
Pois a vida de um intraempreendedor
que vive sob o radar pode ser ainda mais
solitária. Para se manter energizado,
você tem que se dar um impulso para
suas várias realizações. Muitas vezes não
nos validamos por todo o esforço que
investimos.
Então, tire um tempo para se sentir
orgulhoso.
Anote suas conquistas para que você
possa visualizá-las facilmente. E
mantenha-as perto quando precisar de
encorajamento.

Reflita, “devo fazer isso?”
Susan Collin Marks, vice-presidente
sênior da Search for Common Ground,
deu este conselho para empreendedores
e intraempreendedores sociais no Skoll
World Forum de 2013. Sua mensagem:
você deve priorizar para não se esgotar. E
ele fala por experiência. Depois de acabar
no hospital com uma doença relacionada
ao estresse, Susan sabia que algo tinha
que mudar.
Agora, quando surge uma oportunidade,
espera 24 horas antes de se comprometer
e pergunta: “Devo fazer isso?” Seus
critérios serão exclusivos para você, mas
pausar para refletir sobre suas prioridades
ajudará você a manter a resiliência e
aumentar seu impacto.

Grandes passos
As palavras criam mundos
Monitore as palavras que você diz para
si mesmo. Elas estão lhe enviando a um
mar de negatividade? É incrível como que
facilmente podemos mudar para uma
mentalidade negativa e fixa. Ainda bem
que é temporário. Ganhe experiência
para detectar quando isso acontece,
em seguida, veja se você pode captar
qualquer caminho que desencadeia esta
maneira de pensar.
Explore como você poderia responder
de forma diferente a estes eventos
repentinos. Também olhe para as palavras
que você está dizendo para si mesmo.
Tente reformular o que você está dizendo
em uma visão mais ampla, com olhos
abertos. Dominar isto é uma ferramenta
poderosa em seu Regime de Resiliência.
Seja realista sobre o que você pode
controlar
Líderes resilientes “são caracterizados
por possuírem uma visão fiel da
realidade. Eles são muito lógicos em suas
interpretações de contratempos – o que
está em seu controle, fora de seu controle
e as opções para a ação.”
Se você está se sentindo sobrecarregado
ou frustrado, dê uma pausa e faça uma
lista do que, de forma realista, está
dentro do seu controle de mudança e o
que está fora da sua esfera de influência.
Literalmente, faça duas colunas e
identifique se o que você pode controlar
o ajudará a recuperar a perspectiva e se
colocará os seus esforços de volta ao
foco.

Comece sua viagem mental
A mente é uma ferramenta poderosa e
estamos aprendendo cada vez mais sobre
como ela funciona e as suas interfaces
com o resto do nosso corpo.
Vários intraempreendedores que
conversamos usam a “meditação” como
uma forma de gerenciar o estresse e
manter a perspectiva. Mandar Apte, um
intraempreendedor da Shell, por exemplo,
pratica um sistema de 20/20/20 – 20
minutos de meditação, 20 minutos de
respiração e 20 minutos de yoga por dia.
Se você está apenas começando ou se
tornando mais evoluído em sua jornada
mental, reconectar com o poder da sua
mente é essencial para a construção da
resiliência.
Há muitas maneiras de fazer isto –
meditação, yoga, uma caminhada ou
correr na natureza, uma sessão de surf.
No final do dia, encontre a atividade
que o ajuda a limpar a mente, fique
centrado e permita a prática do amor e da
bondade para com você mesmo. E o mais
importante, faça disto um hábito!
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Na maioria das empresas,
a hierarquia formal é
um assunto público - é
fácil descobrir quem está
encarregado de quê. Por outro
lado, os líderes naturais
não aparecem em nenhum
organograma.
Gary Hamel

Nos últimos cinco anos, temos procurado
fazer com que o intraempreendedorismo
social pertença à fórmula de como
pensamos sobre a mudança do mundo.
Nossas incursões iniciais no campo
começaram com John Elkington em O
Intraempreendedor Social - Um Guia de
Campo para Agentes de Mudança Social
(The Social Intrapreneur – A Field Guide
for Corporate Changemakers, em inglês).
Com base neste estudo inicial, nós saímos
e reunimos grande apoio institucional para
investir na criação de uma rede de agentes
de mudança corporativa. No Outono de
2012, a Liga dos Intraempreendedores
nasceu com o apoio da Ashoka, da
Accenture, da Inter-American Investment
Corporation, da GlaxoSmithKline, da
Standard Chartered, da Virgin e uma série
de outros parceiros.
O Toolkit para Intraempreendedores
cresce fora de nossas experiências de
trabalho, nas trincheiras, com líderes que
são agentes de mudança das grandes
instituições.

A criação deste conjunto de ferramentas
não teria sido possível sem a contribuição
de especialistas e profissionais de
renome, incluindo membros da Liga de
Intraempreendedores.
Gib Bulloch da Accenture e Rosario
Londoño da Inter-American Investment
Corporation pelo apoio e por nos ajudar
a fazer crescer esta comunidade,
contribuindo com a montagem
do conhecimento do serviço de
intraempreendedorismo social .
Maggie De Pree e Alexa Clay
The Human Agency
Para saber mais sobre The Human Agency,
acesse:
www.thehumanagency.net
Um agradecimento especial à equipe da
BMW Foundation por apoiar este trabalho
a nível global.
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Onde posso aprender mais?
Criando Valor Compartilhado
www.sharedvalue.org
Valor Compartilhado é o termo
que Michael Porter cunhou para
descrever uma abordagem em
que as empresas criam valor tanto
para os acionistas quanto para
as comunidades. Sharedvalue.
org apresenta estudos de caso,
relatórios e posts sobre como
fazer o plano de negócios para a
inovação social e ambiental.
O Intraempreendedor
Social: um campo guiado por
corporativos transformadores
www.sustainability.com
Este relatório publicado pela
SustainAbility, em 2007, oferece
uma gama de exemplos de
intraempreendedores mudam
o jogo e criam inovação social e
ambiental.
The Story Factor
Annette Simmons
Annette passou anos pesquisando
a antiga arte de contar histórias
e traduziu estas práticas em um
livro esclarecedor para agentes de
mudanças corporativas.
Resonate
Nancy Duarte
Nancy Duarte tem uma paixão
por apresentações. Este livro
tem como objetivo ajudá-lo a
transformar suas apresentações
em histórias interessantes.
Giving Voice to Values
Mary C Gentile
Usado por Aspen Institutes First
Mover Program, este livro oferece
insights para ajudar você a dar voz
e ação aos seus valores.
The Moth
themoth.org
The Moth é uma organização sem
fins lucrativos dedicada à arte de
contar histórias.

What Every Angel Investor
Wants You to Know
Brian Cohen & John Kador
Em fase inicial, Anjo Investidor, de
Brian Cohen, fornece indicações
úteis sobre saber jogar com as
financias.
Global Impact Investing
Network www.GIIN.org
GIIN fornece recursos para se
fazer e medir o plano de negócios
com investimento e impacto.
To Sell is Human
Daniel Pink
Dan Pink está rapidamente se
tornando um nome familiar. Seu
livro mais recente é relevante
para intraempreendedores que
tentando vender as suas idéias.
Isto inclui uma planilha para ajudálo a desenvolver a sua abordagem.
Thinking Fast and Slow
Daniel Kahneman
Daniel Kahneman descreve a
ciência por trás de como nossos
cérebros funcionam e porque
prestar atenção na emoção é
fundamental.
The Tipping Point
Malcolm Gladwell
Mestre contador de histórias,
Malcolm Gladwell demonstra
como as novas ideias tornam-se
a norma.
Getting to Yes
William Ury
Um antiquado mas um bom moço.
William Ury oferece dicas práticas
para navegar no sistema.
Just Listen
Mark Goulston
Descubra o segredo para
conquistar através de
absolutamente todos. American
Management Association.

Appreciative Inquiry
David Cooperrider & Diana
Whitney
Escrito pelos fundadores da
AI, este pequeno e prático guia
oferece uma abordagem para a
mudança organizacional baseada
na possibilidade de um futuro mais
positivo.
Thinking In Systems
Donella Meadows
Infelizmente, esta mulher sábia
faleceu em 2009. Mas seu livro
continua a ser uma cartilha útil
para qualquer pessoa interessada
em aprender mais sobre sistemas.
O Instituto Meadows Donella
também fornece recursos
adicionais sobre o pensamento
sistêmico.
More Time to Think
Nancy Kline
Um modo de ser no mundo.
Editora Fisher King, 2009.
Academy for Systems Change.
Esta é uma comunidade global
que trabalha para cristalizar
e disseminar conhecimentos,
valores e práticas emergentes,
criando sistemas sociais que
promovam o bem-estar biológico,
social e econômico.
Frog Design:
Collective Action Tool Kit
Um esboço de protocolos e
ferramentas essenciais para
trabalhar de forma colaborativa
em comunidades.
http://www.frogdesign.com/
collective-action-toolkit
Solving Wicked Problems
Jon Kolko
Jon Kolko fornece um guia
prático para ajudar os
intraempreendedores e
empresários a se projetarem para
o impacto. O livro completo está
disponível on-line gratuitamente
em www.wickedproblems.com.

IDEO: Human Centered Design
Toolkit
Apoiado pela Fundação Bill e
Melinda Gates este conjunto
de ferramentas oferece
práticas concretas para melhor
atender as necessidades da
comunidade e encontrar soluções
inovadoras para atender a essas
necessidades.
http://www.ideo.com/work/
human-centered-design-toolkit/

The Dip
Seth Godin
“Um pequeno livro que ensina
você quando parar (e quando
apoiar).” Godin tem inclinação
inestimável por aqueles que
lutam para saber quando estão
enfrentando um pequeno revés ou
um beco sem saída total. É crítico
para intraempreendedores que
estão tentando descobrir se estão
fazendo força o suficiente.

Community:
The Structure of Belonging
Peter Block
Oferece uma maneira de pensar
sobre nossos lugares que criam
uma abertura para autênticas
comunidades existirem e detalha
o que cada um de nós pode fazer
para que isso aconteça.

IDEO:
The Art of Innovation
O livro de Tom Kelly explora como
as empresas podem aproveitar
melhor a criatividade por meio
dos processos de autodireção do
trabalho, dos grupos de debates,
de recuperações rápidas e certa
quantidade de quebra de regras.
http://www.ideo.com/by-ideo/
the-art-of-innovation

ArtofHosting.org
Para aprender sobre o espírito
e ferramentas da hospedagem
eficiente e significativas conversas
com a comunidade, sobre a
criação do espaço comunitário.
Jugaad Innovation
Navi Radjou | Dr. Simone Ahuja |
Dr. Jaideep Prabhu
Este livro fornece um inventário
de ricos estudos de caso
que demonstram como uma
abordagem modesta, flexível
e inclusiva para a inovação,
prevalecente em mercados
emergentes, pode ser adotado por
empresas ocidentais para ajudar
a impulsionar o crescimento em
todo o mundo.
The Lean Startup
Eric Reis
A filosofia de Lean Startup é sobre
como startups têm uma boa chance
de sucesso sem depender de grandes
quantidades de financiamento
externo ou de planejamento de
negócios bem elaborados. Mas
este não é apenas um livro para
os empresários, Reis apresenta
princípios que se aplicam igualmente
para aqueles que trabalham em
empreendimentos dentro do
ecossistema corporativo.

Stanford Design School
Prototyping Guide
Instiga as pessoas a pararem de
discutir e começarem a construir.
Um grande guia passo a passo
para aprender a arte de conseguir
ideias fora da sua cabeça e dentro
da realidade.
http://dschool.stanford.edu/
wp-content/uploads/2012/02/
experiment-mixtape-v8.pdf
99U
Oferece uma visão sobre como
fazer as ideias acontecerem.
Grande catálogo de materiais de
pastas de trabalho, palestras,
vídeos e artigos.
Managing your Day-to-Day
Editado por Jocelyn Glei
Uma catalogação da sabedoria de
20 mentes criativas sobre como
gerenciar o moderno ambiente
de trabalho, sem se sentir
sobrecarregado, exausto e muito
distraído.

The Resilience Institute
www.resiliencei.com
The Resilience Institute,
fundado por Sven Hansen, traz
conhecimentos de diversas
áreas como medicina, psicologia
e neurociência e oferece
treinamento prático sobre
resiliência para indivíduos e
equipes. Seu site apresenta uma
série de artigos e outros recursos
para ajudá-lo com o seu Resilience
Regime.
Mindset: The New Psychology
of Success
Carol S. Dweck, Ph.D., psicóloga
na Stanford University
Este livro explora o por que de não
ser apenas as nossas habilidades e
talentos que nos trazem o sucesso
– devemos nos aproximamos
dos nossos objetivos com uma
mentalidade firma ou voltada para
o crescimento.
Emotional Resilience Toolkit
Business in the Community
Este kit de ferramentas foca
no contrato psicológico entre
empregadores e empregados e
que rege a resiliência no trabalho.
Disponível em: http://www.bitc.
org.uk/our-resources/report/
emotional-resilience
Headspace
www.getsomeheadspace.com
Um novo app, maravilhoso para
ajudar a desmistificar a meditação
e começar a incorporar as práticas
de atenção e meditação em sua
vida diária.
Art of Living
www.artofliving.org
Um instituição global sem fins
lucrativos que ensina meditação
e liderança para dominar a
resistência interna.
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