
Susie Lonie e Nick Hughes, funcionários da 
Vodafone, gigante de telecomunicações inglesa, 
estavam correndo contra o tempo. A ideia de ofere-
cer um serviço bancário móvel para africanos sem 
acesso a contas em banco vinha se desenvolvendo 
mais rápido do que previam. Criado em 2006 pela 
Vodafone, em parceria com a Safaricom (prove-
dora de telecomunicações móveis), o serviço foi 
batizado de M-PESA – M de móvel e “Pesa” que 
significa dinheiro, na língua Swahili. 

A estrutura bancária do Quênia é tão deficien-
te que não consegue atingir 80% da população – o 
uso de telefones celulares é muito mais dissemina-
do. Segundo o Financial Sector Deepening (FSD) 
Trust, mais de 54% dos quenianos, incluindo os 
mais pobres das áreas rurais, têm telefone celular. 
Portanto, não é de se estranhar que com apenas 
um ano de funcionamento o M-PESA já tinha regis-
trado mais de 200 mil clientes. 

 O conceito do produto é muito simples, como 
explica Nick, que juntamente com Susie coorde-
nou o lançamento do M-PESA. “O cliente usa o 
telefone celular para transferir dinheiro a grandes 

distâncias, rapidamente e com segurança, direta-
mente a outro usuário de telefone celular, o que 
torna o serviço M-PESA rápido, seguro e muito efi-
ciente quanto ao custo”. São essas qualidades que 
fazem com que o M-PESA seja usado por institui-
ções de microfinanças do Quênia, para conceder 
empréstimos e receber pagamentos.

O M-PESA fornece evidências da viabilidade 
de soluções bancárias móveis e cria benefícios 
não apenas econômicos, como também para as 
sociedades de países em desenvolvimento. O que 
falta é ter mais pessoas engajadas, dentro das 
organizações, na luta por essas e outras inovações 
semelhantes.

INTRAEMPREENDEDORES SOCIAIS Há algum tem-
po, os inovadores que trabalham dentro das orga-
nizações vêm sendo chamados de intraempreen-
dedores. As origens do conceito remontam a um 
artigo de Norman Macrae – A revolução empreen-
dedora que está por vir – publicado em 1976 pela 
revista The Economist. Sua proposta era encorajar 
a inovação dentro das organizações, como centros 

Intraempreendedorismo social 
e agregação de valor 

POR  HE IKO  SP ITZECK
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competitivos e lucrativos. Anos mais tarde, Gifford 
Pinchot publicou um livro sobre o tema e a pala-
vra intraempreendedor foi incluída no American 
Heritage Dictionary.

Mais recentemente, uma nova espécie de 
intraempreendedor foi descrita pela SustainAbility, 
consultoria estratégica britânica fundada por John 
Elkington – profissionais que são motivados não 
apenas pelo sucesso nos negócios, mas também 
pelo impacto que causam na sociedade. Em vez de 
motivados primariamente pelo ganho financeiro, 
eles se movem inspirados pelo desejo de promover 
uma verdadeira transformação nas empresas (“No 
minuto em que eu não estiver mais resolvendo o 
problema social, deixarei a empresa”).

Em The Social Intrapreneur – a Field Guide for 
Corporate Change Makers, a SustainAbility chama 
esses inovadores de intraempreendedores sociais, 
pessoas que trabalham em grandes corporações, 
desenvolvendo soluções práticas para os desafios 
socioambientais. Após a publicação, vários leitores 
reagiram espontaneamente: “Finalmente, tenho 
um termo que descreve exatamente o que sou!”

Os intraempreendedores sociais alavancam 
recursos e capacidades das empresas para criar 
inovações que tragam resultados sociais e finan-
ceiros. Nick e Susie são dois bons exemplos – 
eles incrementaram o conhecimento da Vodafone 

em telecomunicações e tecnologia, para fornecer 
soluções bancárias e tornar mais fácil e segura a 
vida financeira da população do Quênia. Existem 
muitos outros profissionais que, como eles, estão 
conectando os bons resultados dos negócios ao seu 
impacto social.

Um estudo, realizado pelo Doughty Centre for 
Corporate Responsibility (Cranfield University) em 
cooperação com a SustainAbility, sobre o Impacto 
dos Intraempreendedores Sociais, envolveu entre-
vistas com profissionais, realização de vários labo-
ratórios em Londres e consultas a relatórios sobre o 
tema. Foram levantados relatos de mais de 70 intra-
empreendedores sociais que trabalham pelo mundo 
afora, em empresas como Accenture, Citigroup, 
Grupo Nueva, Coca-Cola, Hindustan Unilever e 
Banco Real. Todos eles tinham uma coisa em 
comum: enxergavam as oportunidades associadas 
aos desafios globais impostos ao Planeta (Tabela 1).

 
OPORTUNIDADES PARA INOVAÇÕES SOCIAIS 
LUCRATIVAS Os desafios globais são tão numero-
sos quanto as oportunidades que apresentam aos 
intraempreendedores sociais. Podemos descrever a 
realidade dos desafios enfrentados em muitas par-
tes do mundo, conforme dez divisões, que também 
podem ser percebidas como oportunidades para 
inovar (Tabela 2).
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TABELA 1 | O IMPACTO DOS INTRAEMPREENDEDORES SOCIAIS 

Intraempreendedor 
Social

Organização Ideia Impacto

Luis Sota
(trabalha como consul-
tor em tempo integral 
para a CEMEX)

CEMEX
Ramo do 
cimento e da 
construção

Patrimônio Hoy
Fornece soluções residenciais 
de baixo custo, oferecendo 
microfinanciamentos e acon-
selhamento arquitetônico e 
técnico

Societário: Casa própria para cerca de 
800 mil famílias no México
Negócios: Hoje é o programa mais ren-
tável da CEMEX, que domina 35% do 
mercado de cimento mexicano

Gib Bulloch
Accenture
Consultoria

Accenture Development 
Partnerships (ADP)
Oferece consultoria de quali-
dade em negócios e tecnolo-
gia para ONGs e organizações 
de caridade, cobrando taxas 
alinhadas às normas do setor 
em desenvolvimento

Societário: Alavancar o trabalho de 
ONGs e organizações de caridade
Negócios: “Efeito demonstrável na 
retenção de novos funcionários e sobre a 
reputação da empresa”, e aquisição de 
conhecimento sobre como articular par-
cerias de negócios com ONGs

Orlando Ayala
Microsoft
Software & TI

Unlimited Potential
Tecnologia da informação 
accessível (custo razoável) 
e relevante para pessoas de 
baixa renda em países em 
desenvolvimento

Societário: Inclusão tecnológica e uma 
ponte para as divisões digitais
Negócios:Mercados emergentes como 
área para crescimento futuro 

John Rockwell
McDonald’s
Alimentos

Green Building Strategy
Desenvolver e instalar restau-
rantes verdes

Societário: Reduzir emissões, uso da 
energia e quantidade de lixo despejado 
em aterros sanitários 
Negócios: Reduzir custos operacionais e 
aumentar a satisfação dos clientes

Michael Fischer
Timberland
Vestuário

Supply Chain Emission 
Tracking
Desenvolver uma ferramenta 
que calcule, modele, acom-
panhe e gerencie as emissões 
causadas pelo transporte 
global

Societário: Reduzir emissões ao otimizar 
o transporte global 
Negócios: Reduzir os custos para com-
pensar as emissões de carbono e os 
impostos em potencial

Nick Hughes 
Susie Lonie

Vodafone
Tele-
comunicações

M-PESA
Serviço de transferência de 
dinheiro através da telefonia 
celular

Societário: Acesso a serviços bancários 
seguros e a preços razoáveis 
Negócios: 200 mil novos clientes no 
primeiro ano de operações

Vijay Sharma

Hindustan 
Unilever
Bens ao 
Consumidor

Shakti
Dar poder às mulheres para 
que se tornem microem-
preendedoras vendendo os 
produtos da empresa em 
áreas rurais

Societário: 40 mil mulheres microem-
preendedoras que dobraram seus rendi-
mentos 
Negócios: Atingir um mercado de milhões 
de consumidores nas áreas rurais da Índia
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TABELA 2 | DIVISÕES E OPORTUNIDADES GLOBAIS

Divisões Realidades Oportunidades

1. Demográfica 

O mundo caminha para uma população 
de 9 bilhões de pessoas até 2050, com 
95% desse crescimento sendo esperado 
para os países em desenvolvimento

Preencher as necessidades de bilhões de pes-
soas afetadas pelos fracassos dos mercados, 
tanto em países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento

2. Financeira

40% da riqueza do mundo pertencem 
a 1% da população, enquanto os 50% 
mais pobres detêm apenas 1% da 
riqueza

Ajudar os mais pobres a fazerem transações 
bancárias seguras e se tornarem empreende-
dores

3. Nutricional 

Embora o mundo produza alimento sufi-
ciente para todos, mais de 850 milhões 
de pessoas ainda passam fome todos os 
dias 

Atender às necessidades dos que têm comida 
de menos – e de mais 

4. Recursos

60% dos serviços de ecossistemas, 
como água potável e regulamentação 
climática, estão sendo degradados ou 
utilizados de forma não sustentável

Tornar possível um desenvolvimento que utilize 
os recursos da Terra de maneira sustentável

5. Ambiental

A perda da biodiversidade, as secas e 
a destruição dos bancos de coral, são 
apenas alguns dos desafios que o mundo 
enfrenta

Criar mercados que protejam e melhorem o 
meio ambiente

6. Saúde 
Cerca de 39,5 milhões de pessoas vivem 
com HIV/AIDS em todo o mundo (é a 4ª 
doença que mais mata no Planeta)

Criar mercados que encoragem estilos de vida 
saudáveis e possibilitem o acesso igualitário 
à saúde 

7. Gênero 
Dois terços de um bilhão de pessoas 
analfabetas no mundo são mulheres 

Disponibilizar recursos e dar poder às mulhe-
res para que participem da sociedade da eco-
nomia, em igualdade de condições 

8. Educacional 
Nas economias emergentes, cerca de 
100 milhões de crianças não estão 
matriculadas na escola primária 

Instituir mecanismos para transferir e com-
partilhar o conhecimento e o aprendizado, 
dando poder a todos os níveis da sociedade

9. Digital 

O número de usuários da Internet no 
mundo todo passou de 1,1 bilhões em 
2007, mas apenas 4% dos africanos e 
11% dos asiáticos têm acesso a essa 
tecnologia 

Desenvolver tecnologias inclusivas, que permi-
tam a todos os níveis da sociedade lidar com 
cada uma dessas divisões, de maneira eficaz

10. Segurança

Entre 1994 e 2003, a maioria das 13 
milhões de mortes causadas por con-
flitos internos aconteceram em países 
da África subsaariana e no oeste e sul 
da Ásia — regiões que abrigam 75% 
dos 37 milhões de refugiados e pessoas 
longe da terra natal

Trabalhar para promover a segurança e reduzir 
os conflitos baseados na desigualdade e 
exclusão
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Grameen Bank ajudou milhões de pessoas a se 
livrarem da pobreza em Bangladesh, ideia que lhe 
valeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006. O prêmio 
nunca tinha sido concedido a uma ideia de negó-
cios como esta, que combina a criação de valor 
social com o econômico. Para enfrentar os desa-
fios globais que descrevemos, os empreendedores 
sociais precisam primeiro construir a infraestrutura 
necessária e implantar suas organizações. A vanta-
gem de um intraempreendedor social – ou "Yunus 
dentro da empresa" – é que a corporação já tem 
a capacidade e a infraestrutura necessária. Eles 
precisam apenas saber usá-las.

Portanto, os intraempreendedores sociais tam-
bém podem ser considerados inovadores que 
aplicam os princípios do empreendedorismo social 
– mas a partir das grandes empresas. Como é 
difícil identificar os intraempreendedores sociais, 
selecionamos algumas pistas que podem ajudar 
nessa identificação:

• Os intraempreendedores sociais possuem 
algumas características pessoais distintas que os 
ajudam a inovar.

• Suas inovações são de natureza social e 
comercial, e assim se distinguem das ideias ape-
nas impulsionadas por negócios.

• Compartilham algumas características pesso-
ais e importantes com os empreendedores sociais 
– acrescentam à sua missão social, "inspiração, 
criatividade, ação direta, coragem e força de 
alma", para melhorar o estado das coisas.

• São inovadores que assumem a responsa-
bilidade de provocar uma mudança de baixo para 
cima nas organizações – usam sua capacidade 
empreendedora para alavancar as capacidades da 
empresa, visando o bem-estar social. 

• Incubam e entregam soluções de negócios 
que adicionam valor ao resultado financeiro da 
empresa e à sociedade – exploram o ponto inter-
mediário entre as prioridades do negócio e os 
imperativos da sustentabilidade.

• Conectam suas inovações ao modelo de 
negócios principal, usando impulsionadores de 
negócios – como gestão de custos, aumento da 
penetração no mercado ou diferenciação de produ-
tos – como alavancas para o impacto social.

Da mesma forma que os empreendedores 
sociais, os intraempreendedores sociais concen-

Uma iniciativa de Vijay Sharma na Hindustan 
Unilever, maior empresa de bens de consumo da 
Índia, vem enfrentando dois desafios – classificados 
na divisão financeira e de gênero. Batizado de Shakti, 
que significa ”poder” em sânscrito, o principal obje-
tivo do projeto é dar poder às mulheres indianas para 
que se tornem microempreendedoras, distribuindo 
produtos da empresa (como detergentes, sabão e 
xampu) em pequenas vilas rurais. Segundo dados 
recentes, a iniciativa já gerou empregos para mais de 
40 mil mulheres empreendedoras, permitindo que 
dobrassem sua renda diária. Ela transformou a vida 
de mulheres como Susheela, que declara: “Quando 
as pessoas me vêem, elas me cercam e me chamam 
de ‘Shakti amma’. Hoje em dia sou alguém." 

A Hindustan-Unilever percebeu que um inves-
timento na geração de renda da população rural 
mais pobre poderia expandir seu alcance e aumen-
tar as vendas. O Shakti foi introduzido em 100 mil 
vilas do país, atingindo milhões de consumidores 
rurais. A meta para este ano é chegar a 100 mil 
empreendedoras, que vão trabalhar em 500 mil 
vilas e influenciar a vida de mais de 600 milhões 
de indianos. Segundo Vijay, com a iniciativa foi 
possível vencer as barreiras “que tiram das pesso-
as a dignidade e das empresas, a oportunidade."

Outras corporações que decidam seguir o 
exemplo da Hindustan Unilever podem atuar em 
algumas das divisões globais descritas: como o 
Banco Santander na área financeira, a Danone na 
nutricional, a Novartis na saúde e a Microsoft nas 
divisões digitais. A boa noticia é que essas, e mui-
tas outras empresas, estão começando a perceber 
o potencial existente.

DESCOBRIR E DESENVOLVER “YUNUS” DENTRO 
DAS EMPRESAS O que os intraempreendedores 
sociais fazem é colocar capacidades e recursos 
das maiores corporações transnacionais a serviço 
da geração de valor social com rentabilidade. Onde 
outras pessoas vêem desafios para a sociedade, 
eles enxergam oportunidades. Dan Vermeer, diretor 
da Global Water Initiative, um projeto de susten-
tabilidade da Coca-Cola, concorda: "Pensar tendo 
em mente os desafios da sociedade é um grande 
catalisador da inovação."

O potencial inovador dos desafios da socie-
dade é evidente, quando olhamos para empre-
endedores sociais como Muhammad Yunus. Seu 
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tram sua atenção na criação de valor societário, 
buscando resultados em larga escala.  Os recursos 
e capacidades das organizações fornecem a ala-
vancagem para a criação de valor societário. Como 
diz o empreendedor social, Gib Bulloch: “Provocar 
uma pequena mudança que seja, em grandes 
organizações, pode levar a um grande e positivo 
impacto social.”

IMPORTÂNCIA DO ECOSSISTEMA ORGANIZACIONAL 
O ecossistema organizacional é um ponto crítico 
para o sucesso dos intraempreendedores sociais. 
Mesmo que suas características pessoais se jun-
tem a ideias viáveis de inovação social, a iniciativa 
pode não frutificar se a organização não der apoio.

Algumas das pessoas com quem conversa-
mos deixaram suas organizações quando não se 
sentiram encorajadas ou valorizadas pelo que 
conseguiram obter. As pesquisas em intraempre-
endedorismo foram replicadas por estudos sobre 
empreendedorismo e gestão das inovações cor-
porativas, de cima para baixo, que investigaram 
como as organizações poderiam encorajar e apoiar 
a inovação interna da melhor maneira possível. Os 
resultados sugerem alguns fatores críticos para o 
sucesso dos intraempreendedores sociais.

É fundamental para os projetos de inovação 
social conquistar defensores na cúpula da empre-
sa. Sem o apoio dos gestores seniores, "é fácil 
voltar a conduzir os negócios da maneira habitual", 
como explica Nick, da Vodafone. Ter defensores na 
alta gestão também facilita o acesso ao capital. 
Ainda esperamos ver as fundações corporativas 
mudando seu papel e agindo como capitalistas de 
risco social para projetos internos. Tanto o apoio da 
alta gestão, quanto o acesso ao capital, são básicos 
para obter o espaço exigido pelas experiências. 
Isso inclui tempo para pesquisar as necessidades 
emergentes que existem do lado de fora da empre-
sa. Os programas de voluntariado dos funcionários 
podem ser facilmente interligados para permitir 
que os intraempreendedores sociais se comuni-
quem com as comunidades.

A parte mais difícil, na perspectiva organi-
zacional, é identificar os intraempreendedores 
sociais dentro das empresas. Em alguns casos, 
eles estão "submersos" e preferem não aparecer 
publicamente, já que a cultura e o modo de agir 
de seus empregadores podem gerar retaliações 

contra os inovadores sociais. Descobrimos inovado-
res que trabalhavam na mesma organização e não 
se conheciam, apesar da necessidade comum de 
troca e redes de relacionamento. Em dois labora-
tórios que fizemos sobre o intraempreendedorismo 
social, encontramos pessoas que percebiam, ape-
nas naquele momento, que estavam trabalhando 
em agendas semelhantes, mas em departamentos 
diferentes da mesma empresa.

Os intraempreendedores sociais são uma raça 
rara, mas uma vez identificados e devidamente 
treinados, ajudam a empresa a incrementar sua 
criação de valor societário e financeiro. Uma ideia 
tentadora é juntá-los aos empreendedores sociais 
e encorajá-los a cooperarem uns com os outros. 
Algumas dessas cooperações já acontecem, como 
a joint venture criada entre o Grameen Bank e a 
Danone Foods (página 45). Esse e outros exemplos 
talvez motivem outras organizações a compartilha-
rem suas ideias. 

Os programas de premiação e a divulgação do 
valor das soluções intraempreendedoras, em toda 
a organização, são algumas formas de reconhecer 
os resultados obtidos pelos intraempreendedores 
sociais. Mas, como acontece com os investimen-
tos de capital de risco mais conhecidos, algumas 
das ideias propostas por eles estarão fadadas ao 
fracasso – a comunicação interna deve incluir os 
exemplos de fracassos e o que foi aprendido a par-
tir deles. É bom lembrar o comentário de Thomas 
Edison sobre o caminho que percorreu até obter 
sucesso com as lâmpadas elétricas – “agora sei 10 
mil coisas que não funcionam". O fracasso é parte 
do processo de inovação e os inovadores precisam 
saber que têm a liberdade de fracassar e aprender.

O desafio das organizações é desenvolver estra-
tégias e abordagens “Yunus dentro da empresa”, 
ajudando os intraempreendedores sociais a terem 
novas ideias e conseguirem levar essas inovações 
para o mercado. Na medida em que as próximas 
gerações saídas das escolas de administração se 
tornem mais conscientes da responsabilidade cor-
porativa e da inovação social, as empresas terão 
mais necessidade de explicar o valor societário 
de sua existência. Os consumidores exigirão bem 
mais do que apenas preços baixos, enquanto os 
profissionais buscarão outro sentido no trabalho, 
além de bons salários. Os intraempreendedores 
sociais podem ajudar a descobrir como explorar 
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está desenvolvendo uma pesquisa para conhecer 
melhor o comportamento dos intraempreendedo-
res sociais. Existe um grande número de pessoas 
trabalhando como inovadores de produtos, serviços 
ou práticas de negócio, que não apenas criam 
impacto social e ambiental positivo, mas também 
são comercialmente atraentes.

O objetivo do estudo é ajudar as empresas a:
•  Criar um ambiente positivo para que os 

intraempreendedores sociais possam se 
desenvolver

•  Identificar intraempreendedores sociais 
emergentes dentro de suas organizações

•  Apoiar (e não frustrar) o desenvolvimento de 
suas ideias inovadoras

•  Criar novas formas de valor de negócios que 
beneficiem a empresa e as comunidades nas 
quais operam

Como os intraempreendedores sociais são 
raros, identificá-los é vital para o sucesso desse 
projeto. Você pode indicar pessoas interessadas 
em participar da pesquisa – ou se você mesmo for 
um intraempreendedor social – entrando em con-
tato com a equipe do Doughty Centre, pelo e-mail: 
heiko.spitzeck@cranfield.ac.uk.

HEIKO SPITZECK é professor de Ética nos Negócios, Empreendedorismo 
Social e Negócios Responsáveis e Sustentáveis (em cursos de MBA) 
e palestrante no Doughty Centre for Corporate Responsibility, da 
Cranfield University (Reino Unido). Professor visitante da Universidade 
da Califórnia (EUA), Universidade Fordham (EUA), Universidade de 
Extremadura (Espanha), é também membro fundador e Presidente da 
Humanistic Management Network.

comercialmente áreas em que pode haver criação 
de valor societário e financeiro. Entretanto, é bom 
estar atento, pois eles podem dar as costas às 
organizações, se sentirem que a organização não 
os encoraja a inovar nem alinha seus negócios com 
as necessidades da sociedade. 

No futuro, as pesquisas terão de aprofundar o 
estudo das razões que levam os intraempreende-
dores sociais a deixarem as empresas e encontrar 
soluções para deter essa evasão. No final das 
contas, ela representa perda de oportunidades 
significativas para as organizações.

Embora tenhamos grande esperança no tra-
balho dos intraempreendedores sociais, as orga-
nizações interessadas em devolver estratégias 
‘Yunus dentro da empresa’ precisam estar cons-
cientes de suas limitações. Os intraempreen-
dedores sociais também criam inovações que 
podem exigir mudanças significativas na cultura 
organizacional. E isso não acontece sem atritos 
com outras unidades, que podem não aceitar a 
criação de valor social ou, simplesmente, invejar 
o tratamento preferencial dado aos intraempre-
endedores sociais. No final das contas, é impro-
vável que algum dia bancos como o Citigroup ou 
o Santander cheguem – ou devam chegar – a se 
adaptar completamente ao modelo de negócios 
Grameen.

PESQUISA INTERNACIONAL O Doughty Centre for 
Corporate Responsibility, da Cranfield University, 
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Uma joint venture com fins sociais 
Em 2005, inspirado no trabalho do Grameen Bank, o CEO do Grupo Danone, Frank Riboud, 

procurou Yunus para lhe oferecer um projeto em parceria. Com um defensor da causa na alta 
gestão da empresa, a ideia foi rapidamente concretizada. Criou-se uma joint venture Grameen-
Danone para lançamento de uma linha de produtos altamente nutritivos, a preços razoáveis, 
destinada a melhorar a dieta da população rural de Bangladesh. O alvo principal eram as crianças 
com menos de cinco anos, já que 56% delas sofriam de desnutrição (de moderada a severa). O 
projeto também deveria criar oportunidades de renda para a comunidade local. 

Em 2007, apenas dois anos depois de iniciados os contatos, a nova fábrica em Bogra já 
empregava 50 pessoas da comunidade, processando 6.000 litros de leite por dia e produzindo 
3.000 quilos de iogurte “Shoktidoi”, que era vendido por 300 mulheres num raio de cinco 
quilômetros. O novo iogurte fornece 30% das necessidades diárias de uma criança em vitamina 
A, ferro, zinco e iodo. 

A equipe da Danone envolvida na montagem da fábrica conseguiu realmente um espaço para 
experimentar. Foi preciso eliminar algumas etapas padronizadas para instalação de fábricas, de 
modo a manter eficiência nos custos e beneficiar as comunidades locais. Ficou claro, no entanto, 
que a estratégia "Yunus dentro da empresa" não era um ato de caridade ou filantropia. Como disse 
Emmanuel Marchant, diretor-executivo da Danone Communities: “Para nós, isto não tem nada 
a ver com caridade – tem a ver com negócios e com o desenvolvimento da marca.” A Grameen-
Danone Foods já pensa em expandir o conceito para a África e América Latina. 

À medida que os desafios societários – como a pobreza, a perda de serviços de ecossistema e 
questões de saúde – se tornam mais numerosos e urgentes, as oportunidades para a inovação social 
também crescem. Onde os outros veem desafios e riscos, os intraempreendedores sociais enxer-
gam oportunidades para alavancar a capacidade de seus empregadores em resolver os desafios de 
maneira rentável. As habilidades e a infraestrutura de suas organizações permitem que produzam 
impactos sociais e financeiros, em larga escala. Para alavancar seu potencial criativo, as empre-
sas precisam oferecer aos intraempreendedores sociais um ecossistema organizacional adequado. 
Devem dar a eles poder e permitir que aprendam a partir do fracasso, pilotando suas ideias e tor-
nando possível o desenvolvimento de projetos que produzam impacto em larga escala. 

CONCLUSÃO
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