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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OONN EE II XXEEMM EE NNTT   

IInnttrraapprreenneeddoorriiaa      
“La persona intraprenedora és el contrari de la persona que 

espera que arribi el cap per dir-li què ha de fer” 

Eugènia Bieto 
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Què és? 

 La intraprenedoria és un sistema de gestió i planificació que estimula el 

sorgiment de l‟esperit emprenedor dins les organitzacions de manera que es 
generin i s‟aprofitin les idees innovadores d‟individus o grups amb visió 

empresarial per desenvolupar noves oportunitats de negoci. Les persones 
que dediquen el seu temps i esforç a investigar noves i creatives idees de 
negoci suposen agents de canvi vitals per a la innovació dels productes i 

serveis de les organitzacions. També se les coneix com empresariat intern o 
empresariat corporatiu.  

 El terme és una traducció literal de l‟anglès Intrapreneurship, paraula 

que té origen en un article de Gifford Pinchot de finals de 1978. La revista 

The Economist l‟empra per primera vegada l‟any 1982, però no es registra 
en un diccionari anglès fins al 1992. El TERMCAT l‟ha reconegut com un 
neologisme català. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – I n traprenedor i a   

Març  20 1 3 

factorhuma.org  -2- 
Fundació Factor Humà 

 Recentment ha ressorgit amb força i es considera un dels principals 

reptes de les organitzacions. Una cultura d‟intraprenedoria no només 
repercuteix en l‟organització, sinó que també augmenta la motivació i el 

compromís de les persones treballadores. Si l‟organització no dóna suport a 
la intraprenedoria, en molts casos hi ha persones que marxen i funden les 
seves pròpies organitzacions. 

 Les característiques principals de les persones intraprenedores són: 

 Visió i imaginació creativa i innovadora. 

 Iniciativa: fan coses més enllà del que se‟ls demana. 

 Treball en equip: impliquen l‟organització en la plasmació de les 

seves idees. 

 Visió holística de les necessitats del mercat: s‟anticipen a 

necessitats futures. 

 Lideratge: no requereixen d‟una supervisió contínua.  

 Les característiques d‟una organització amb cultura d’intraprenedoria 

són: 

 Autonomia individual: donen independència vinculada a 

responsabilitat, contemplen la llibertat d‟equivocar-se, permeten 
disposar de temps per exercir iniciatives intraprenedores. 

 Estructura: ofereixen flexibilitat horària i pressupostària, opten per 

l‟empowerment i la descentralització, la jerarquia no ofega la 
iniciativa, la definició dels llocs de treball no és reductiva. 

S‟estimulen els equips interdisciplinaris. 

 Suport: la direcció estimula i apadrina iniciatives d‟intraprenedoria. 

 Formació: aposten per la formació i la capacitació contínua.  

 Identitat: les persones treballadores tenen un sentit de pertinença 
i compromís. 

 Acompliment: premien l‟acompliment amb reconeixements 
individuals i grupals, dediquen capital risc a provar línies noves de 

negoci. 

 Tolerància al risc: encoratgen la persona intraprenedora perquè 

sigui innovadora, agosarada, no pretenen eliminar totalment el risc 
ni la incertesa de les decisions. 
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Eines  

Deixant de banda els tradicionals canals de participació (bústia de 

suggeriments, intranet, concursos d‟idees, etc.) ens centrarem en eines pròpies 
d‟una cultura d‟intraprenedoria: 

 Cessió de temps i recursos: és l‟eina emprada per organitzacions que 

formalitzen la lliure disposició d‟espais i de temps de les seves persones 
treballadores (fins el 20% de la jornada) per dedicar-se a nous projectes 
experimentals. A 3M, per exemple, a més de cedir temps (veure 

L‟experiència) poden arribar també a facilitar un finançament de fins a 
50.000 $. Dels 100 nous projectes que Google acostuma a impulsar en un 
any, el 70% estan en línia amb el core business de l‟organització, el 20% 

són idees per a nous negocis i el 10% són projectes altament especulatius. 

 Programa de conversió d’idees en projectes: es tracta de plasmar 

les idees en un pla de negoci abans de comprometre recursos. L‟elaboració 
del pla de negoci permet la implicació de més persones en el projecte i 

l‟estudi de la seva viabilitat d‟una manera aplicada. Els laboratoris Du Pont 
són un exemple d‟aquesta aproximació. És una eina atractiva per a 
organitzacions que volen potenciar el creixement d‟alguna àrea de negoci 

sense invertir, d‟entrada, molts recursos. 

 Estructura organitzativa: és l‟eina preferida d‟organitzacions que han 

interioritzat la cultura d‟intraprenedoria. Compten amb una divisió que 
s‟encarrega de centralitzar, coordinar i desenvolupar els seus projectes 

innovadors. La direcció de l‟organització fixa objectius, per exemple el 
percentatge de vendes que han d‟assolir els nous projectes, de manera que 
es pugui mesurar el valor generat. És el cas d‟organitzacions com Cargill, 

IBM i Motorola. 

 Recompenses: algunes organitzacions ofereixen participacions a les 

persones intraprenedores en forma de bonificacions i fins i tot accions, 
encara que la recompensa econòmica no sol ser el principal motor 
d‟aquestes persones. També són bones recompenses la participació en la 

direcció del nou projecte i la cessió de més temps per a projectes futurs. 

 Programa de detecció de persones intraprenedores: a través dels 

canals formals de generació d‟idees i de les avaluacions, RH pot detectar 
persones que potencialment encaixen amb el perfil intraprenedor i 

encarrilar-les cap a un programa que estimuli la seva creativitat i les animi a 
desenvolupar nous projectes. Els models de competències fan més 
senzilla la tasca d‟identificar-les. 
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La dada 

Segons un estudi del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a Espanya només 

el 2,5% de persones d‟entre 18 i 64 anys emprenen en el seu treball. Als països 
nòrdics aquest percentatge supera el 8% i a Suècia s‟aproxima al 14%. La 

meitat de les organitzacions que han entrat a la llista Fortune 500 amb menys 
de 25 anys d‟existència han innovat significativament el seu model de negoci en 

algun moment de la seva història. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IDENTIFICACIÓ DE TALENT INTRAPRENEDOR 

Les dues competències claus per identificar la 
persona intraprenedora són: 

 Lideratge transformador: capacitat de mobilitzar 

persones i equips. 

 Compromís amb el projecte. 

 
RECURSOS I EQUIPS 

 Donar suport material a la persona 
intraprenedora i implicar més persones en la 
maduració de la idea. 

 Poden establir-se comunitats d’innovació 

interdisciplinars amb una autonomia controlada. 
Permetre cert caos creatiu dins els canals 
establerts. 

PLA DE NEGOCIS 

 És la fase de plasmació del projecte i estimació 

del seu ràtio de cost/benefici. 

 Tractant-se d’idees rupturistes, no sempre es 
podrà quantificar l’impacte de la idea fins que no 
es dugui al mercat. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – I n traprenedor i a   

Març  20 1 3 

factorhuma.org  -5- 
Fundació Factor Humà 

 

 

 

 

 

 

L’experiència 

 

 La multinacional nord-americana 3M és coneguda pels seus productes 
d‟oficina (el popular post-it), però es dedica a moltes àrees de negoci 

diversificades, des de la indústria electrònica a la seguretat en el transport. 

 La invenció del post-it marca el desenvolupament d‟una organització que 

en la seva història ja havia aconseguit fites tan importants com la cinta 
magnètica. El descobriment del post-it fou una intuïció d‟un dels seus 
investigadors, Art Fry, que trobà un nou ús per un adhesiu que s‟havia 

descartat per la seva escassa adherència i que era invenció de Spencer 
Silver. 

 La història del post-it també és il·lustrativa del caràcter visionari de 
certes idees que no troben materialització fins que la pròpia organització és 

receptiva envers iniciatives d‟intraprenedoria: van passar dotze anys des 
de la idea original fins la seva producció industrial. 

 En l‟actualitat 3M no vol que els descobriments rupturistes neixin només 

de l‟atzar i ha establert programes formals d‟intraprenedoria per tal que les 

idees tinguin un itinerari fins a la comercialització. A més, les persones 
treballadores poden dedicar el 15% dels seu temps laboral a pensar nous 
productes o serveis. 

 

 La multinacional hotelera Hilton ha implantat una idea sorgida de les 

seves persones intraprenedores: l‟estàndard mediambiental Lightstay. Es 

APROVACIÓ I RECONEIXEMENT  

 La direcció aposta per la idea i la posa en marxa. 

 En projectes arriscats no s’ha de castigar 

organitzativament el fracàs. El 99% dels 
projectes de Google fracassen. Ningú recorda 
experimentacions que no han quallat com ara 
Google Catalog, Google Buzz o Google Wave. 
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tracta d‟un programa de sostenibilitat que mesura l‟impacte dels hotels en el 
seu entorn a partir de 200 variables. 

 La implantació de l‟estàndard Lightstay no només ha aconseguit reduir el 

consum d‟energia, aigua i les emissions dels hotels, sinó que també ha 
permès obtenir un estalvi de 147 milions de dòlars. 

 Els hotels que han obtingut la certificació Lightstay han augmentat 
significativament les reserves per part de clients conscienciats 

mediambientalment.  

 Una de les claus de la intraprenedoria a Hilton és facilitar recursos i 

informació a la base de l‟organització (seus locals) per tal que puguin elevar 
les seves propostes. També procuren implantar una cultura de 

reconeixement de les aportacions. 

  

 La creació de la popular consola de jocs Playstation, i de tota la divisió de 

jocs de Sony, té el seu origen en la visió d‟un sol enginyer: Ken Kutaragi. En 

un primer moment, Kutagari va compaginar el seu treball a Sony amb 
l‟assessorament a Nintendo sobre com millorar la qualitat del so dels seus 
aparells. 

 Quan es descobrí que també treballava per Nintendo, Kutaragi estigué a 
punt de ser acomiadat de Sony. Tanmateix, aconseguí convèncer l‟alta 

direcció de la necessitat d‟entrar en el mercat de les consoles de jocs i els 
videojocs.  

 El resultat fou el desenvolupament de la Sony Playstation, una consola 

que arribà a tenir el 70% de quota de mercat internacional. En només 

quatre anys, la idea de Kutaragi (acollida inicialment amb reticència) suposà 
el 40% dels beneficis de Sony. El propi Kutaragi encapçalà una nova divisió 
de l‟organització (Sony Computer Entertainment) centrada en aquest 

producte. 

Materials 
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Garzón Castrillón, Manuel Alfonso. Modelo intraemprendedor para la 

innovación. Rosario: Universidad del Rosario, 2005. 
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Pinchot, Gifford. Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business 

Innovation. San Francisco: Berrett-Koehler, 2000. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

La lliga dels intraprenedors 

El portal Changemakers pensat per aconseguir el finançament d‟idees 
innovadores amb impacte comunitari, ha posat en marxa una lliga de persones 

intraprenedores on els/les usuaris/àries poden votar entre 15 idees 
d‟intraprenedoria seleccionades per un panell d‟experts. 

http://www.changemakers.com/es/intraemprendedores 

 

Inpreneur 

Consultora que ajuda a les organitzacions a descobrir, potenciar i activar la 
cultura emprenedora interna. Han col·laborat amb Creu Roja i Foment del 

Treball. Disposa d‟un blog sobre intraprenedoria. 

http://www.inpreneur.com/ 

 

“Com convertir els seus empleats en Intraprenedors”. Revista Empresa, 
18/02/2011. 

La professora del Departament de Política de Empresa d‟ESADE, Eugènia Bieto, 
parla dels avantatges de l‟intraprenedoria i del rol que el caos creatiu juga en el 

procés. 

http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-

intraemprendedores-428732/ 

 

Mateos, M.; Elías, B. “Arriben els intraprenedors”. Expansión, 13/07/2012. 

Si tens en ment una idea que pot millorar els productes o serveis que ofereix 
l‟empresa en la qual treballes i iniciativa per posar-la en marxa, compleixes 

amb els requisits bàsics per ser un „intraprenedor‟, el nou tipus de professional 
que desitgen les organitzacions. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

647  

 

Gallardo, Virginio. “Intraemprendedores: sistematizar la innovación”, 

Supervivencia Directiva, 17/01/2011. 

http://www.changemakers.com/es/intraemprendedores
http://www.inpreneur.com/
http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-intraemprendedores-428732/
http://es.paperblog.com/como-convertir-a-sus-empleados-en-intraemprendedores-428732/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9647
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9647
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Ara que ningú discuteix que la innovació és la principal font de competitivitat, hi 

ha dificultats per determinar quins han de ser els/les responsables per 
impulsar-la especialment per als projectes més arriscats: la innovació 

disruptiva. 

http://supervivenciadirectiva.com/2011/01/17/intraemprendedores-

sistematizar-la-innovacion  

 

 “Creativitat a la feina”. Fundació Factor Humà, 07/06/2011. 

Per tal que la creativitat es tradueixi en aportació de valor cal que l‟organització 
fomenti la innovació. Per fomentar la innovació cal disposar de la capacitat 

organitzativa per convertir una bona idea en un producte, servei, procés, etc. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

791 
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http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8791
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8791

