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RESUMO 

A partir da missão do SEBRAE, que é promover o desenvolvimento 

sustentável, a competitividade das micro e pequenas empresas e o fomento ao 

empreendedorismo nos municípios paraenses, o estudo objetiva tratar a contribuição 

do órgão no desenvolvimento sócio-empresarial do Estado do Pará a partir de um 

foco empreendedor dentro de uma concepção teórica schumpeteriana. O SEBRAE

PARÁ proporciona a criação de ferramentas de gestão e de consultorias 

(capacitação, mobilização, disseminação do empreendedorismo e do associativismo, 

entre outros) para a construção de um ambiente favorável à sustentabilidade e à 

ampliação dos pequenos negócios. A metodologia adotada para a pesquisa foi o 

estudo de caso, por se tratar de uma estratégia de pesquisa muito empregada em 

problemas contemporâneos. Os resultados da pesquisa enfatizam que o SEBRAE

PARÁ é uma instituição totalmente alinhada à sua missão e aos desafios impostos 

pela globalização e abertura comercial que ainda estão em andamento no atual 

estágio da economia brasileira. Com isto, as micros e pequenas empresas assistidas 

no órgão, no Estado do Pará, estão se tornando mais focadas na qualidade, na 

competitividade e na sustentabilidade dos negócios implementados. 

Palavras-chaves: empreendedorismo, micro e pequenas empresas, educação 

empreendedora. 



ABSTRACT 

From the mission of SEBRAE, which is to promote sustainable development, 

competitiveness of micro and small enterprises and foster entrepreneurship in the 

municipalities of Pará, the study aims to address the contribution of the organ in 

socio-entrepreneurial Pará State from a entrepreneurial focus within a 

Schumpeterian theoretical concept. SEBRAE-PARÁ provide the creation of 

management tools and consulting services (training, mobilization, dissemination of 

entrepreneurship and associations, among others) to build an environment conducive 

to the sustainability and expansion of small businesses. lhe methodology for the 

research was a case study, because it is a research strategy widely used in 

contemporary problems. lhe findings emphasize that SEBRAE-PARA is a fully 

aligned to its mission and the challenges imposed by globalization and trade 

liberalization that are still in progress at the current stage of the Brazilian economy. 

With this, the micro and small businesses assisted in the organ, in Pará, are 

becoming more focused on quality, competitiveness and sustainability of businesses 

implemented. 

Keywords: Entrepreneurship, Economic Development, Micro and small enterprises, 

business development, entrepreneurial education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A globalização transformou a forma em que as empresas desenvolvem suas 

operações no mercado. No Brasil, considerada a oitava economia mundial, os 

impactos da globalização foram - e ainda são - sentidos em todas as esferas 

mercadológicas, para pessoas físicas ou jurídicas. Grande ou pequenas, todas as 

organizações ainda estão se ajustando à nova dinâmica tecnológica e competitiva 

que induzem, às companhias, grande capacidade de inovação. 

No Brasil, no plano das pessoas físicas, para ser competitivo é necessário 

especializar-se, conhecer as estratégias internacionais, dominar vários idiomas e 

estar aberto a oportunidades de emprego. Dentro deste contexto, ocorre uma 

mudança na existência de grandes estruturas industriais e dos modelos 

considerados clássicos de administração e produção. Mais do que outras áreas do 

conhecimento, é a administração quem tende a acompanhar e propor mudanças de 

vanguarda e acompanhar esses novos modelos sociais. 

o papel das micro e pequenas empresas tende a acompanhar estas 

modificações (quando não, protagonizá-Ias). Através de seus empreendimentos, 

essas empresas fornecem empregos, introduzem inovações e estimulam o 

crescimento econômico. A empresa de pequeno porte, fundamento principal deste 

processo de crescimento, é destacada como uma importante fonte para a criação de 

novos empregos, principalmente em setores como construção civil, comércio 

atacadista, varejista e de serviços. 

É fundamental observar que, a passos largos, as pequenas e micro empresas 

estão se tornando a base econômica de muitos pafses (PEREIRA, 1995). Nos 

Estados Unidos, por exemplo, "cerca de 50% da economia corresponde às 

empresas de pequeno e médio portes e as 500 maiores empresas americanas 

respondem por apenas 10% do Produto Interno Bruto (DEAKINS, 2004). 

De toda forma, cresce gradualmente a importância das micro e pequenas 

empresas no Brasil, com taxas que chegam a 10% ao ano (GRACIOSO, 2004). Isso 

é demonstrado pelo fato de que o setor das micro e pequenas empresas brasileiras 

tem cerca de cinco milhões de organizações, o que representa 98,3% do total de 
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empresas registradas, que respondem por 20,4% do PIB e 59,4% da mão-de-obra 

ocupada (DEAKINS, 2004). 

Porém, um dos fatores principais de aparecimento, assim como de êxito de 

pequenas empresas, está no perfil empreendedor destes empresários. Segundo 

Hirsh & Peters (2004), qualquer pessoa tem condições de ser dona de negócio e 

bem-sucedido. Para os autores, a estrutura empreendedora é o resultado da 

utilização das experiências educacionais, situações familiares e vivências 

profissionais. Além disso, o empresário em potencial não tem distinção de sexo, 

raça, educação e formação. 

Ao mesmo tempo, porém, temos um alto índice de fracasso em relação a 

essas empresas. Isso significa que é fundamental a identificação dos fatores que 

são responsáveis pelo empreendedorismo e, por conseguinte, a identificação de 

elementos que formarão os subsídios para a criação de programas de promoção 

atualizados que incorporem conhecimentos teóricos e empíricos acumulados. 

As principais características de uma pequena empresa relacionam-se não à 

sua dimensão, mas aos aspectos que decorrem desta característica: em especial, a 

sua agilidade quando comparada às empresas de grande porte. É comum ocorrer o 

surgimento de uma empresa de pequeno porte a partir da ação de um 

empreendedor, que em função de ser o responsável pela gestão, influencia a 

organização, repassando a mesma o seu estilo em relação a características 

individuais como: arrojo, crenças, obstinação pelo trabalho e pelo sucesso. 

(OLIVEIRA, 1996). Isto as mantém como importantes personagens da economia. 

Segundo John Naisbitt, consultor norte americano: "Quanto maior a economia, mais 

poderosos são os seus protagonistas menores" (PEREIRA, 1995, p. 64). 

O presente estudo foca uma instituição nacional de grande respeitabilidade 

mercadológica no apoio à micros e pequenas empresas do Brasil - é o SEBRAE, 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Neste sentido, o 

problema da pesquisa é a verificação da contribuição do SEBRAE no 

desenvolvimento social e empresarial do Estado do Pará a partir da atuação do 

órgão no apoio às micros e pequenas empresas locais. 

A abordagem do estudo é focada no empreendedorismo - por sinal, tema que 

baliza toda a atuação do SEBRAE. Por empreendedorismo deve ser entendido como 



14 

a categoria propulsora da atual dinâmica capitalista que, através de Schumpeter 

(1982), em 1949, ganha grande relevância. A grande contribuição do economista 

austríaco foi de conceituar o empreendedor como o indivíduo que agrega valor para 

a sociedade que está inserido ou como aquele que destrói a ordem econômica 

existente mediante a introdução de novos produtos ou exploração de novos 

materiais. 

o SEBRAE trata o empreendedor brasileiro como um capitalista de vanguarda 

tal qual Schumpeter. Esse capitalista "de vanguarda", o empreendedor, está no 

projeto idealizado para as micro e pequenas empresas não apenas no Brasil mas, 

também, no resto do mundo. Estados Unidos, Inglaterra, França e Israel são alguns 

dos países que têm criado políticas públicas para incentivar o empreendedor -

principalmente o micro e o pequeno empresário. 

Como o empreendedorismo é um dos temas mais importantes do mundo dos 

negócios, há várias definições para o empreendedor - veremos isto mais para 

frente. Seguindo a caracterização de Baron (2007), o indivíduo empreendedor é 

aquele: 

• Que tem visão; 

• Que antecipa tendências; 

• Que trabalha com paixão; 

• Que tem liderança; 

• Que tem senso de negociação; 

• Que sabe trabalhar em equipe. 

Na percepção do SEBRAE, nenhum microempresário nasce sabendo dessas 

coisas ou adquirem essas habilidades por uma força divina. Nada disto. Essas 

características são adquiridas com treinamento e desenvolvimento - e é justamente 

aqui que entra a contribuição do SEBRAE no apoio aos pequenos e micros 

empresários com a intenção de torná-los empreendedores. 

A hipótese da pesquisa se sustenta na afirmação de que o SEBRAE Pará é 

uma instituição efetiva e comprometida no apoio às micros e pequena empresas 

através do foco empreendedor - e assim, vem contribuindo para um melhor quadro 

de desenvolvimento sócio-econômico do próprio Pará e Região Norte do Brasil. 
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o estudo é restrito às micro e pequenas empresas existentes do sistema 

SEBRAE, localizadas no Estado do Pará. Especificamente, sobre o Estado do Pará, 

trata-se de um espaço que se insere em uma intensa relação econômica sendo, 

inclusive, depois do Amazonas, o mais dinâmico, em termos empresariais, da 

Região Norte. 

Ainda sobre o Pará, o Estado conta com 143 municípios e aproximadamente 

7,5 milhões de habitantes (Valor Econômico, 2010). Com a sua capital, Belém, 

sendo considerada a metrópole da Amazônia, a localização do Estado é estratégica 

dentro do atual quadro da globalização da economia. De um lado, é muito mais 

próximo da América da Norte do que qualquer estado da Região Nordeste, Sul, 

Sudeste ou Centro-Oeste. 

O estudo encontra-se estruturado em oito capítulos. No primeiro, introdução, 

os destaques são a discussão da problemática e a delimitação do estudo. O 

segundo enfatiza a globalização e sua influência sobre as micro e pequenas 

empresas. O terceiro trata do empreendedorismo a as questões conceituais, 

desenvolvimento e inovação a partir de uma concepção schumpeteriana com o foco 

na pequena empresa. 

O quarto capítulo aborda questões sobre as micros e pequenas empresas no 

Brasil e na região norte. O quinto capítulo trata da metodologia empregada na 

pesquisa. O sexto capítulo trata do SEBRAE - e de sua atuação no Estado do Pará. 

O foco, aqui, é a educação e conhecimento como condições transformadoras das 

realidades de muitos negócios. O sétimo capítulo apresenta os resultados e 

discussões da pesquisa realizada e o oitavo destaca as considerações finais. 
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2. GLOBALlZAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

2.1 CONTEXTUALlZAÇÃO HISTÓRICA DA GLOBALlZAÇÃO 

A globalização tem se tornado um tema recorrente nos debates entre 

determinados setores industriais, nas agendas governamentais e nos meios 

acadêmicos. Tal como é conhecida nas últimas décadas do século XX, trata-se de 

uma expansão de mercados, antes contidos em fronteiras nacionais ou no interior de 

blocos regionais de comércio. Seu principal efeito é que numerosos mercados 

tornam-se mais concorrenciais, o que para os neoclássicos significa que eles se 

tornam mais perfeitos. No entanto, ela também acarreta destruição de um 

significativo número de empresas e um índice ainda maior de empregos. Nos 

países em que a economia vem se globalizando, milhões de pessoas são 

marginalizadas da vida econômica, tanto pelo desemprego quanto pela degradação 

profissional, obrigando os trabalhadores a procurar novos lugares na divisão social 

do trabalho. 

Globalização nada mais é do que um velho nome, com o qual se procura dar 

roupagem a velhos processos estruturais do capitalismo em escala mundial, a 

chamada "economia do mundo". O fenômeno não remonta de uma década atrás, 

mas de quatrocentos ou quinhentos anos, tendo como ponto de partida as Grandes 

Navegações européias nos longínquos séculos XV e XVI. É desse modo que, para 

entender a globalização, é preciso rever a experiência histórica do capitalismo, 

quanto à alternância entre fases de abertura e fechamento de mercados. 

Já bem antes da Revolução Industrial, os países que foram se desenvolvendo 

assistiram alternadamente fases em que muitos mercados foram dominados por 

monopólios ou oligopólios e fases em que tais mercados foram sendo abertos, ou 

seja, tornaram-se acessíveis a novos competidores. Monopólio e concorrência 

coexistem no capitalismo e, um entendimento dos fatores que regulam as 

alternâncias apresentadas é fator de preponderância. 
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Em lato sensu globalização eqüivale a abertura de mercados, sejam 

mundiais, regionais, nacionais ou locais, abertura esta que pode resultar de avanços 

técnicos no transporte e na comunicação e/ou de mudanças institucionais, que 

geralmente consistem na remoção de barreiras políticas ao intercâmbio. A política 

mercantilista posta em prática durante o feudalismo procurava ampliar as 

exportações de cada reino e, concomitantemente, reduzir as suas importações. 

Desse modo, com o objetivo único de alcançar um saldo comercial positivo, o 

comércio internacional não estava, pois, reprimido, mas sim coagido por políticas de 

desenvolvimento via exportação, que eram mutuamente incompatíveis. 

No ínterim desta alternância, o próximo impulso originou-se no enorme 

avanço tecnológico que tomou o nome de revolução industrial. Bem antes que as 

potencialidades globalizantes das ferrovias e dos vapores, da telegrafia e da 

telefonia pudessem ser inteiramente exploradas, cumpria-se desmontar as barreiras 

ao intercâmbio entre as nações, barreiras estas que se apoiavam na doutrina 

mercantilista, da qual derivavam as diretrizes das políticas econômicas das 

potências européias. O mercantilismo propugnava o desenvolvimento das 

economias nacionais mediante a proteção da produção doméstica contra a 

competição externa e o subsidiamento da mesma, inclusive para permitir-lhe a 

conquista de mercados externos. 

É pertinente lembrar que a partir dos anos 80 do século passado, a 

competição passou a ser evitada nos mercados em que a concentração do capital 

se acentuou. Na Alemanha, pela organização de cartéis, promovida pelo próprio 

governo. Nos Estados Unidos pela organização de trustes, posteriormente de 

holdings e fusões. Em mercados onde as firmas continuaram tendo dimensões 

modestas, a competição ainda continuava dominando as relações entre os capitais. 

Reinava certo equilíbrio e a maior parte das firmas se ajustava às condições médias 

para continuar usufruindo da mesma parcela de vendas. Ainda nos Estados Unidos 

a organização monopolista dos grandes capitais avançou com extrema rapidez e, 

por volta do ano de 1980, os pools multiplicavam-se, associações informais entre 

firmas que repartiam entre si o mercado, embora só funcionasse em fase de alta do 

ciclo. Em 1980 o caminho foi aberto para a fusão de empresas mediante a troca de 

ações e mediante a criação de uma firma holding, com um ativo constituído por 

ações das firmas controladas. 
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Convém ressaltar que a onda de fusões teve início nos últimos anos da 

Grande Depressão, haja vista a consideração de estudiosos em afirmar que o fim 

desta resultou do êxito que, a partir dos anos 90, coroou os esforços para a 

superação da luta entre grandes empresas. Em período posterior aos 

deslocamentos acarretados por uma ou duas décadas de livre competição 

internacional, houve um verdadeiro reerguimento das muralhas aduaneiras com fins 

à proteção das empresas nacionais da competição externa. 

Acontece que o livre-cambismo era antiimperialista e supunha que as 

animosidades entre países pudessem ser superadas mediante o intercâmbio 

mercantil e financeiro intensificado. Deveria o trabalhador entender que a proteção 

do mercado interno também protegeria seus empregos na indústria, no entanto, para 

as lideranças socialistas, o protecionismo se apresentava crivado de 

contraditoriedade, já que colocava parceiros comerciais em posições antagônicas. A 

solução se polarizava na socialização dos meios de produção em um primeiro 

momento e à supressão das fronteiras nacionais num segundo. 

Em curto prazo, as organizações de trabalhadores tendiam a assumir 

posições liberais, vendo a crescente intervenção do Estado na economia com 

significativa desconfiança. Desse modo, não se estabelecia uma real relação de 

causa-efeito entre a mobilização social e política dos excluídos e a adoção do 

protecionismo. Tanto a legislação social quanto as barreiras tarifárias integravam 

um processo de transformação na estrutura do capitalismo, buscando redefinir 

fronteiras entre Estado e sociedade civil e proporcionando ao primeiro um papel 

regulador e interventor nos mecanismos do mercado. 

Portanto, o caminho pela contextualização histórica da globalização 

demonstra claramente que durante os últimos 500 anos seu progresso apresentou 

continuidade, exceto em períodos de conflagração bélica geral ou grave crise 

econômica. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a globalização foi praticada na 

modalidade "mercantilista", ou seja, no bojo da formação dos primeiros estados

nação modernos. Em tal modalidade, o intercâmbio dentro das novas fronteiras 

nacionais foi sendo liberado das amarras feudais, embora o intercâmbio 

internacional fosse disciplinado por regras que visavam não a ampliação dos 

mercados, mas o enriquecimento dos estados e o engrandecimento das casas 
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reinantes. Não houve, na verdade, um encurtamento das distâncias durante este 

longo período. O comércio a longa distância crescia quando não era interrompido 

pelas numerosas guerras religiosas ou dinásticas na Europa. 

À modalidade "mercantilista" de globalização seguiu-se uma modalidade 

"liberal". Posteriormente, a luta contra o liberalismo confundiu-se com a luta contra o 

domínio inglês sobre a economia mundial. O abandono sucessivo do livre-câmbio 

pelo protecionismo não significou absolutamente o abandono da globalização, mas 

sim representou a continuidade do encurtamento das distâncias, que continuou 

sendo perseguido com empenho, além da invenção do automóvel, do navio movido 

a diesel e do avião terem contribuído em significância para tal fato. 

O comércio internacional, totalmente submetido aos desígnios das potências 

imperialistas, foi enquadrado e condicionado, mas não reduzido, caracterizado pela 

adoção de tarifas elevadas para em seguida serem rebaixadas frente a acordos 

bilaterais. A divisão internacional do trabalho foi distorcida e o processo de 

industrialização manteve-se intenso durante o período em que a modalidade 

dominante de globalização foi imperialista. 

O comércio internacional de produtos manufaturados também em muito se 

expandiu, com a produção industrial crescendo ainda mais, fato que indica que no 

primeiro período a industrialização deu-se em grande medida em função dos 

mercados internos, provavelmente por substituição de importações. É que no início 

deste primeiro período a Grã-Bretanha quase monopolizava a produção industrial 

mundial, de modo que a industrialização dos demais países tomava a forma de 

substituição de importações industriais inglesas. 

Entretanto, o protecionismo não era um obstáculo absoluto nem à 

industrialização nem ao comércio internacional de manufaturas. Nas duas últimas 

décadas do século XIX passado, tanto os EUA quanto a Alemanha deviam estar 

completando a substituição das importações inglesas ao passo que no início do 

século XX estas nações estavam capturando dos pedaços de seu mercado. No 

caso específico dos tecidos de algodão, o grande artigo de exportação britânico, 

tanto a índia quanto o Brasil substituíram-no por produção nacional nesta época. 
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não há correlação direta 

entre livre-câmbio e globalização: "esta avança sempre em termos de tendência 

secular, quando crises e guerras são abstraídas do contexto". O principal motor da 

globalização é o encurtamento das distâncias, que permite ao homem vencer com 

menor custo de trabalho e tempo a resistência do espaço. Entretanto, a globalização 

está sujeita a condicionamentos institucionais, o que permite a distinção das 

modalidades do processo. A análise histórica aqui imprimida permite especialmente 

distinguir uma longa globalização mercantilista, uma curta globalização liberal e uma 

brevíssima globalização imperialista. 

Hoje, o globalismo encontra-se desatado pelo mundo afora, e, no destaque de 

Mattei (1996, p. 34), "o jogo das forças sociais, os discussões políticas, as opções 

econômicos-sociais e os movimentos da história estão focados em âmbito global e 

ultrapassam efetivamente as fronteiras da geografia, as condições da soberania e as 

várias possibilidades relacionadas de hegemonia". No início deste século XXI, ainda 

está em curso a globalização do capitalismo. 

Apesar de não se constituir em um fenômeno recente da história do sistema 

capitalista, a globalização, como bem atesta Mattei (1996, p. 71), passou a significar 

"a emergência de uma ordem mundial, sob os ditames deste mesmo sistema, o qual 

passou a determinar todos os movimentos mundiais nas esferas da política, da 

economia, da cultura e da própria ordem da sociedade". 

De uma maneira geral, tudo aquilo que tem sido dito e escrito sobre 

globalização é que ela traduz um processo de interdependência ascendente no que 

diz respeito aos países e povos no que diz respeito as suas relações produtivas, 

comerciais, financeiras, tecnológicas e culturais, cujo comando central exerce-se 

através das forças de mercado, de onde surge um novo padrão cultural global 

modelado pelos valores hegemônicos do capitalismo. Nesse sentido, a globalização 

que hoje o mundo assiste é marcada por um processo de interação, não 

simplesmente das órbitas econômicas e políticas, mas também pela participação 

decisiva dos meios de comunicação, através dos processos de inovações 

tecnológicas, os quais possibilitam que o mundo esteja interligado e em sintonia de 

maneira ininterrupta. 
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Como o aspecto conceitual de globalização praticamente ainda se encontra 

em fase de construção, não se vislumbra, sob qualquer hipótese, que ele caia no 

esquecimento antes que seu significado teórico seja esclarecido. E, mesmo sob tal 

imprecisão, não há quem tenha dúvidas de que o conceito procura dar conta de uma 

nova "formatação" capitalista, gerada nas últimas décadas pelo incessante processo 

de acumulação e internacionalização de capitais. 

Não pairando dúvidas, estamos assim diante de uma nova formatação 

econômica que envolve aspectos e dimensões tecnológicas, organizacionais, 

políticas, comerciais e financeiras, em uma concatenação dinâmica que gera uma 

reorganização espacial da atividade econômica e uma clara re-hierarquização de 

seus centros decisórios. Muitos empresários, por certo, ainda demoraram a 

entender que o Brasil continua mudando, abrindo-se para um mundo também 

mudado. No entanto, houve também quem enxergasse as mudanças como 

excelentes oportunidades de negócios. 

Como bem ressalta Bolario (2000, p. 33), a globalização constitui um princípio 

da atual "transformação do sistema capitalista mundial que, tomado de maneira 

isolada ou em uma perspectiva monodisciplinar, tende a tornar-se uma das palavras 

de ordem da ideologia neoliberal". Destaca o autor, quando cita Coutinho (1992), 

algumas tendências principais da economia mundial dos anos 90, decorrentes da 

expansão do complexo eletrônico, base da chamada Terceira Revolução Industrial, 

como o peso crescente do complexo eletrônico; um novo paradigma de produção 

industrial - a automação integrada flexível; a revolução nos processos de trabalho; a 

transformação das estruturas e estratégias empresariais; as novas bases da 

competitividade; a "globalização" como aprofundamento da internacionalização; e, 

as "alianças tecnológicas" como novas forma de competição. A globalização surge 

assim como uma idéia que ultrapassa uma mera aparência, que traduz, ao nível 

ideológico, uma mudança estrutural bem mais profunda. 

De fato, não se pode fechar os olhos para o fato de que a tecnologia, 

independente do constante crescimento da produtividade média do trabalho 

ocorrente nos últimos tempos, tem contribuído em muito para a manutenção dos 

índices de desemprego, mesmo em períodos tidos como de considerável 

crescimento econômico. Mas, também, o crescimento e a transformação do capital 
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fixo, do qual o maquinário microeletrônico constitui a última versão e a oportunidade 

da objetivação do próprio desenvolvimento técnico-científico, constituem os 

elementos que caracterizam os processos de reestruturação produtiva, em torno dos 

quais gira a concorrência entre capitais. 

Também é certo, como nos ensina Pochmann (1998, p. 4), que a "nova 

tecnologia automatizada e informatizada candidata-se a se tornar uma das principais 

detern:inantes na resolução dos problemas de flexibilidade impostos ao capital pela 

crise", embora trazendo em seu bojo uma dose significativa de contradições. Desse 

modo, é possível também afirmar que a automação, tida de maneira integral, possui 

um grande potencial de desenvolvimento para o trabalho e para o trabalhador. 

o surgimento dos meios de informatização descentralizados e de custo baixo 

amplia as possibilidades de um trabalho mais autônomo de operários e empregados, 

de modo que a dependência do trabalhador do imperativo, da chamada por 

Vilchovcenko (1996, p. 23) "dependência tecnológica", tende a se atenuar na 

produção automatizada, crescendo, concomitantemente, a liberdade dos operários 

nas funções de aferição e controle. Trata-se de uma cultura do trabalho constituída 

de um pensamento disciplinado e de um desenvolvimento sensitivo, intelectual e 

moral. Assim, novas especializações nascem e ao mesmo tempo cresce o peso 

específico da força-trabalho instruída e qualificada. 

Uma sociedade mais justa certamente não sobreviveria sem ciência e 

tecnologia. Os contornos de um projeto de sociedade, que começam a ser 

esboçados pelo mundo, devem priorizar a educação política e tecnológica para 

manter-se numa realidade democrática, considerando a impossibilidade de haver 

futuro com analfabetos políticos e tecnológicos. 1 

É hora e vez de valorizar o potencial de desenvolvimento do homem, sua 

educação permanente como condição básica e, ao final, a conquista do trabalho, 

calcado a passos largos de talento, experiência e prestígio, num neologismo que 

exprime a atual condição do profissional com qualificação em todo o mundo do 

século XXI. 

Grifo nosso . 
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Hoje muito se fala em empregabilidade, uma verdadeira agregação do valor 

do homem às empresas e a si próprio. Ser assim um consultor, um prestador de 

serviços, com capacidade de produzir interesse nas diversas organizações que 

estão se reestruturando para o futuro, com terceirizações de alto nível. Novos nichos 

de mercado para o pequeno capital estão surgindo na economia e as empresas, que 

antes eram responsáveis por produzir todas as ligações de sua cadeia produtiva, 

agora são obrigadas a realizar transferência, para terceiros, de suas atividades 

meio, no chamado processo de terceirização. 

Nos dias atuais, a terceirização constitui-se num dos principais instrumentos 

para a redução do nível de desemprego dos países em desenvolvimento, uma vez 

que flexibiliza as relações trabalhistas, possibilitando o aparecimento de pequenas e 

médias empresas prestadoras de serviços especializados, promovendo o aumento 

do nível de qualidade, produtividade e competitividade das empresas terceirizadas. 

Sobre a terceirização, Neto (1997) assinala que esta vem sendo muito 

utilizada no mercado brasileiro, e já largamente difundida em muitos outros países, 

seja em sua forma primária, na qual as empresas não produzem sua matéria-prima, 

para adquiri-Ias de terceiros, seja em sua fase secundária, momento em que é 

terceirizado a área-meio das empresas, ou seja, aqueles serviços que não estão 

inseridos nos objetivos sociais da empresa; ou, ainda, no desenvolvimento de 

serviços especializados para a linha básica de produção ou para a área comercial 

da empresa, sempre visando aprimorar as atividades-fim das empresas. 

Em uma economia globalizada, com interação de mercados mundiais e não 

mais simplesmente regionais ou nacionais, a competição já se situa em nível 

planetário, com os atores econômicos disputando mercados dispersos pelo mundo 

inteiro. Neste início do terceiro milênio, a definição clara do que virá pela frente 

passa obrigatoriamente pela tecnologia, pela informação, pela globalização, pelos 

serviços e pelo conhecimento e a terceirização se impõe e imprime uma ênfase 

maior na capacidade de aprender. Uma aceleração do ritmo de mudança, imposta 

pela chegada dos novos tempos e de uma Nova Era, certamente resultará em uma 

maior necessidade de reorganização das empresas, uma real exigência dos novos 

tempos por coisas novas que, por sua vez, também exigem novos conhecimentos e 
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pessoas com capacidade para a aprendizagem, significando a base de todas as 

transformações. 

Os novos paradigmas se impõem e se fazem necessários em meio ao avanço 

tecnológico e de conhecimentos da chamada Era da Informação. Não são poucos 

os que vislumbram o terciário como o setor do futuro. E é ele que se impõe diante 

da necessária reestruturação empresarial e da adaptação das empresas a uma 

economia globalizante. O homem não busca mais ser um profissional empregável, 

mas caminha neste século XXI perseguindo a realização de um novo trabalho com 

base em talento, perícia e conhecimento, neste novo milênio que transpõe um novo 

(e desconhecido) caminho para a civilização. 

2.2. GLOBALlZAÇÃO E A ABERTURA COMERCIAL BRASILEIRA 

A hipótese deste trabalho destaca que as aberturas comerciais que são 

realizadas por diversos países tem favorecido acentuadamente a própria dinâmica 

da globalização - e vice-versa, dentro de um contexto movimento dialético. Fosse 

uma economia fechada, por exemplo, a economia brasileira, sem grande interação 

com o resto do mundo, as empresas nacionais envidariam esforços para participar 

dos benefícios do sistema e concentrariam suas energias em atividades 

improdutivas (Iobbies) ou em promover a corrupção da burocracia governamental, 

ao invés de se preocupar com o aumento da eficiência. (MARKWALD, 2010). 

A principal crítica aos regimes de economia fechada é baseada na teoria 

ricardiana das vantagens comparativas do século XVIII que destaca que regimes de 

comércio protecionistas tendem a afastar os países de suas vantagens 

comparativas, induzindo a produção de qualquer setor a experimentar um cenário de 

baixa produtividade e baixa eficiência. 

Edwards (1997) analisou um grupo de 93 países em desenvolvimento, 

inclusive o Brasil, para verificar a influência da abertura comercial sobre a taxa de 

crescimento da produtividade. O autor utilizou nove indicadores relacionados à 

abertura comercial e chegou à conclusão de que a respectiva abertura exerce uma 

influência positiva sobre o crescimento da produtividade para qualquer dos 
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indicadores utilizados. Parte da premissa, neste trabalho, que a produtividade das 

organizações tende a aumentar e intensificar quando se avança para mais abertura 

comercial - ou quando se insere ainda mais no processo de globalização da 

economia. 

Ferreira e Rossi Junior (1999) salientam que a abertura comercial realizada 

no Brasil nos anos 90 do século passado, caracterizada por menores tarifas e 

menores taxas de proteção efetiva, exerceu um efeito positivo sobre o aumento da 

produtividade das empresas brasileiras. O que a abertura provocou, de fato, foi o 

aumento do mercado interno - tornando-o mais dinâmico e o surgimento de novas 

oportunidades com novas frentes de trabalho - também aumentou a competição, o 

que forçou as empresas locais a se reinventarem. 

Com a abertura, os pequenos negócios começaram a se multiplicar - isto já 

fazendo parte de um fenômeno mundial. Imediatamente passa a ser dada mais 

importância aos empreendedores pelo fato de enxergar nas pequenas empresas 

uma poderosa arma contra o desemprego que assolava a economia brasileira. 

O capitalismo dos anos 90 do século passado passa a ser, assim, o carro

chefe num cenário econômico em que os pequenos e médios empreendimentos já 

representava um papel prioritário em uma economia de abertura. Nesse sentido, a 

oportunidade para o surgimento de pequenos empreendimentos certamente é bem 

maior do que no passado. Há mais tecnologia disponível e o desenvolvimento da 

iniciativa privada acaba pressionando o governo a alterar seus controles, deixando 

livre o espírito empreendedor. 

Com a abertura da economia, as oportunidades de negócios multiplicaram-se 

no Brasil, gerando uma demanda significativa por produtos e serviços, nacionais e 

estrangeiros, em função do também aumento do poder aquisitivo. É inclusive 

pertinente lembrar que os primeiros anos de Plano Real foram marcados pela 

euforia, muito em função do controle da inflação e da retomada da 

internacionalização da economia. As facilidades de importação entusiasmaram 

muitos empresários, embora as importações tenham enfrentado novas restrições e 

as privatizações tenham avançado em mais lentamente do que o esperado. 
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Por outro lado, a não realização da abertura comercial brasileira teria 

privilegiado setores que demandavam recursos escassos como tecnologia e capital, 

ocasionando uma utilização inadequada de recursos abundantes como recursos 

naturais e mão-de-obra. A economia fechada, de inúmeras desvantagens, teria 

contribuído para promover um número maior de setores, além de estruturas de 

ineficientes mercados. Esta ineficiência teria sido, vale dizer, particularmente 

marcante em setores como o de bens de consumo e bens de capital em virtude do 

elevado número de produtores (crowding in) e da excessiva diversificação das linhas 

de produtos. 

o argumento a favor da liberalização salienta a importância de uma melhor 

alocação dos recursos para corrigir essas distorções. A abertura, ao diminuir o poder 

de mercado das empresas nacionais, contribuiria para mover as estruturas de 

mercado em direção a um cenário de concorrência perfeita, em que todas as 

empresas competem, promovendo uma alocação de recursos mais compatível com 

as vantagens comparativas do país. Os ganhos de eficiência alocacional resultariam, 

neste sentido, do aumento da renda real em decorrência da especialização da 

produção nos setores nos quais o Brasil possui inúmeras vantagens comparativas, 

seja em termos de dotação de fatores de produção quanto de tecnologia. 

Um outro argumento pró-liberalização - o segundo - aponta os benefícios 

advindo da maior diversidade de produtos. Em regimes de abertura comercial, 

produtores e consumidores têm acesso a uma gama maior e mais variada, tanto de 

produtos como de insumos e bens de capital. O resultado a dizer é que o livre 

comércio aumenta o bem-estar dos consumidores e eleva a eficiência dos 

produtores. 

Um terceiro argumento a favor da liberalização foca os ganhos de eficiência 

técnica que decorrem do aumento da produtividade como resultado da intensa 

exposição dos produtores locais à competição internacional, bem como da elevação 

das escalas de produção. Em mercados fechados, protegidos, faltariam incentivos 

às empresas para desenvolver novos produtos, cortar custos, gerar novos 

processos, introduzir inovações gerenciais e, em suma, elevar a produtividade. 
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Regimes protecionistas tenderiam, neste sentido, a restringir o mercado 

potencial, dificultando o ajuste das empresas em direção a volumes de produção 

mais eficientes. Em conseqüência, as empresas locais operariam com escalas de 

produção bastante ociosas - situação que colocaria em desvantagem os produtores 

locais em comparação aos seus concorrentes internacionais. 

Outro argumento pró-liberalização destaca a contribuição da abertura para a 

eliminação de comportamentos rent-seeking. De fato, em regimes de economia 

fechada, protegidos pelo governo, as empresas desenvolveriam mais esforços para 

participar dos benefícios dos respectivos sistemas e concentrariam suas energias 

em atividades improdutivas - ou interessadas em promover a corrupção da 

burocracia governamental, ao invés de se preocupar com o aumento da eficiência. 

A abertura comercial passa, dessa forma, a desempenhar, efetivamente, um 

papel ainda mais fundamental em se tratando da economia brasileira. Ela contribui 

para não apenas desobstruir o intercâmbio de bens, mas, principalmente, o fluxo de 

tecnologias e de idéias. E as idéias podem ser importadas, adaptadas e copiadas 

contribuindo, assim, para a organização do processo produtivo, a inovação de 

produtos e processos e a expansão da base tecnológica das firmas - principalmente 

para as pequenas empresas que necessitam se reinventar a todo instante, 

considerando o atual dinamismo da economia global. 

As críticas ao protecionismo e os argumentos pró-liberalização discuticdos 

acima definem com clareza os resultados previstos pelos defensores da abertura 

comercial ainda em curso na economia nacional: 

(i) uma alocação mais eficiente dos recursos produtivos, beneficiando 
particularmente os setores intensivos em mão-de-obra de baixa 
qualificação, além dos setores intensivos em recursos naturais; (ii) o 
aumento generalizado da produtividade, como decorrência do ambiente 
mais competitivo; (iii) o aumento do investimento, com o objetivo de 
viabilizar o incremento das escalas de produção; (iv) a elevação do gasto 
privado em P&D e capacitação tecnológica; (v) o aumento expressivo das 
importações; e (vi) o aumento concomitante das exportações, em 
decorrência da eliminação do viés anti-exportação (MARKWALD, 2001, 
p.2). 
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3. EMPREENDEDORISMO: QUESTÕES CONCEITUAIS 

3.1. CONCEITUANDO O EMPREENDEDORISMO 

A partir do final do século XX a economia brasileira tem experimentado um 

movimento de grande intensidade mercadológica, fruto, principalmente, da abertura 

comercial iniciada nos anos 80 e, também, da forte dinâmica tecnológica que passa, 

definitivamente, a envolver todas as nações. Nesta conjuntura, uma nova categoria 

- um novo tema - ganha destaque na nova ordem econômica e mundial - o 

empreendedorismo. 

Foram os economistas Say (1986) e Cantillon (1985) os primeiros a escrever 

sobre o tema, no final do século XVIII. Say ressaltou que o empreendedor pratica 

funções como a de reunir fatores diversos de produção, de gestão e a capacidade 

de assumir riscos. Cantillon estabeleceu o empreendedor como aquele que assume 

riscos no processo de comprar serviços ou componentes por certo preço, com o 

intuito de revendê-los posteriormente a um preço incerto. 

Nos termos atuais, empreendedor significa aquele capaz de identificar uma -

ou várias - oportunidade de negócios. Algo onde se possa inovar com visão, não 

necessitando ser invento tecnológico, mas que tenha capacidade de gerar riquezas, 

conhecimentos próprios, ou inovação em diversas áreas. 

o empreendedor é alguém de visão, mas não só isto. Deve saber 
persuadir sócios, terceiros, colaboradores, investidores e convencê
los de que sua visão é confortável no futuro. Além de perseverança e 
energia vale uma grande dose de paixão - o que é necessária para 
construir algo a partir do nada e continuar olhando para frente, 
apesar dos inúmeros obstáculos, das armadilhas e da solidão. O 
empreendedor é alguém que valoriza e coloca a sorte a seu favor, 
por entender que ela - a sorte - é produto do trabalho árduo. 
(DOLLABELA, 1999, p. 25). 

Pereira (1995) assinala que o empreendedorismo - e conseqüentemente, o 

indivíduo empreendedor - apresenta algumas características que devem ser 

mencionadas, tais como: necessidade de realização, inovação, liderança, 

autoconsciência, autoconfiança, riscos moderados, independência e envolvimento 

em longo prazo, tolerância, criatividade, incerteza e energia, tenacidade, iniciativa, 
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capacidade de aprendizagem, originalidade, habilidade na utilização de recursos, 

otimismo, sensibilidade a outros, orientação para resultados, agressividade, 

flexibilidade, tendência a confiar nas pessoas, habilidade para conduzir situações e 

dinheiro como medida de desempenho. 

Para os professores Cunnigham e Lischeron (1991), empreendedorismo se 

retrata como um fato simples de abrir um negócio próprio - o que implica 

caracterizar a categoria do empreendedor como uma situação identificada ao risco. 

Hashimoto (2006) não concorda com a definição dos autores acima - inclusive 

chamando-a como questionável. Destaca que quem herda um negócio como, por 

exemplo, Henry Fayol 11, não é, necessariamente, um empreendedor. Assim, 

também, como quem compra empresas ou gerencia como funcionário, ou ainda, 

abre mais uma loja de roupas ou um supermercado, também não. Define, então, 

empreendedorismo, como uma condição ou arte de fazer acontecer alguma coisa 

com motivação e criatividade. 

o fato é que, gradativamente, desde a década de oitenta, o 

empreendedorismo, que se apresenta como um movimento direcionado a estimular 

o espírito empreendedor e à geração de novos negócios vem se desenvolvendo 

como uma opção profissional aceita no âmbito da economia mundial. Bulgacov 

(1999, p.71) cita algumas causas para o crescimento do empreendedorismo: 

1. O empreendedor é visto como um herói; 

2. A formação empreendedora nos meios universitários vista como uma 

opção profissional atrativa; 

3. A globalização de mercados solicita flexibilidade e negócios que 

respondam de forma rápida às demandas de mercado, possibilitando 

oportunidades para novos empreendimentos; 

4. A ênfase na economia de serviços; 

5. Avanços tecnológicos: com o surgimento do computador, fax, 

copiadoras, secretárias eletrônicas, foi permitido às pessoas 

trabalharem em casa, tendo o mesmo poder de ação de uma grande 

empresa. 
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Bulgacov (1999) destaca que, atualmente, no Brasil, desenvolver o próprio 

empreendimento é visto como alternativa importante de trabalho. O 

empreendedorismo, gradativamente, vem se firmando como uma grande 

possibilidade de opção profissional junto à atuação em grandes organizações e na 

área pública. 

A manifestação do espírito empreendedor constitui um dos movimentos mais 

importantes da história recente da administração. Hashimoto (2006) analisou que 

homens e mulheres buscam iniciar um negócio próprio ou porque são motivados 

pela vontade de ganhar muito dinheiro ou pelo desejo de sair da rotina e abandonar 

definitivamente o patrão. 

Segundo Dolabella (1999), o empreendededorismo é um neologismo derivado 

da livre tradução de enterpreneurship e utilizado para designar os estudos 

relacionados ao empreendedor, origem, perfil e sistema de atividades, seu universo 

de atuação. Para Dolabella o empreendedor é, antes de tudo, aquele que se dedica 

a gerar riquezas em níveis diferentes de conhecimento, transformando e inovando 

conhecimento em produtos ou serviços em áreas diversas. Nesta sua visão da 

identificação do empreendedor, este deve ter, ainda, grande comprometimento com 

o ambiente, em todos os seus aspectos: cidadania, ética, economia, justiça social e 

até ecologia. 

Bulgacov (1999) identifica a conceituação do empreendedor dentro de uma 

posição mais mercadológica. Destaca que empreendedor é uma pessoa 

diferenciada, ousada, que cria um novo negócio ainda que sabendo das condições 

de risco e incerteza. O propósito, aqui, do empreendedor, é conseguir lucro e 

crescimento, mediante identificação de oportunidades de mercado. 

Empreender é fazer diferente, antecipar-se aos fatos, implementar idéias, 

buscar oportunidades, criar valores, gerar empregos e colaborar para o 

desenvolvimento do país. 

O fenômeno do crescimento da relevância das pequenas e médias empresas 

na economia brasileira nos últimos anos está causando um verdadeiro 'boom' do 

estudo do empreendedorismo, a exemplo do que aconteceu nos EUA após a 
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recessão de 1975 que provocou uma reorganização nos mercados produtivos e 

financeiros do país, levando ao fechamento ou desmonte de grandes empresas em 

unidades menores e à migração da ênfase no setor produtivo para o setor de 

serviços. 

Provavelmente por esta razão, tenha sido criado o mito do 'empreendedor

herói', direcionado a enfrentar as grandes corporações em um ambiente empresarial 

extremamente volátil e hostil aos pequenos negócios, com criatividade, 

determinação e flexibilidade, se tornando o grande gerador de empregos e salvador 

da economia. A visão de 'herói' faz muito sentido ao designar os empreendedores 

brasileiros, pois conseguiram sobrepujar as dificuldades de se iniciar um 

empreendimento próprio, sem o menor apoio ou incentivo, apenas com uma idéia na 

cabeça e muita disposição, tanto para aprender com a prática, como falhar e 

recomeçar do zero. 

Hashimoto (2006) diz que graças a essa imagem de empreendedor herói, o 

termo "empreendedorismo" e derivados viraram sinônimo de virtude, e agora vemos 

seu uso massificado e explorado indiscriminadamente, na maioria das vezes, de 

forma equivocada. Qualquer pessoa quer ser rotulada de "empreendedor", para 

qualquer atividade e tipo de projeto. E quando se trata de definir as características 

do empreendedor de sucesso, torna-se evidente a tendência de se "endeusar" a 

figura do empreendedor. A questão é que, todas as qualidades esperadas em 

qualquer tipo de profissional para qualquer atividade, em qualquer área, fazem parte 

do perfil do empreendedor. 

Empreendedorismo faz referência aos estudos relativos ao empreendedor, as 

características do seu perfil, suas origens, modo como atua e como suas atividades 

são importantes para a economia de um país. O empreendedor é um profissional 

que está atento às oportunidades de negócios existentes, pesquisando, criando 

meios e analisando a sua viabilidade. 

Neste sentido a ação empreendedora é de suma importância para o 

desenvolvimento empresarial no Estado que atua, uma vez que esta ação possibilita 

que trabalhadores que se encontram no mercado informal tenham a possibilidade de 

tornar-se formal e contribuir para o desenvolvimento do Estado. 
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No Estado do Pará as ações empreendedoras estão cada vez mais 

presentes. Isto se deve ao fato de que existem vários incentivos e estímulos para a 

concretização de empreendimentos, seja em escala micro ou macro. O surgimento 

de micro e pequenas empresas tornaram-se mais freqüentes, a partir do momento 

em que o Estado possibilitou a capacitação de pessoas que viviam na informalidade. 

3.2. EMPREENDEDORISMO SEGUNDO SCHUMPETER 

O enfoque no empresário empreendedor apresenta-se como fator dinâmico 

de expansão das economias de mercado e é resgatado em nível da teoria 

econômica pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, como já citado 

anteriormente, para quem o ato de estimular o início de um novo ciclo econômico 

assentasse principalmente nas inovações tecnológicas introduzidas por esta 

categoria de empresário. 

Schumpeter (1982) ressalta o conceito de destruição criadora, fundamentado 

no princípio de que o papel do empresário inovador consiste em propiciar a quebra 

de paradigmas nas economias de mercado, passando a estabelecer novos 

patamares econômicos e tecnológicos nas suas estruturas de produção, visando o 

lucro, assim como a realização individual e profissional. 

Schumpeter (1982), no que diz respeito à estrutura empresarial da economia 

brasileira, reforça a atual preocupação em fomentar o progresso das empresas de 

porte pequeno no cenário nacional por conta da sua importância econômico-social. 

O contexto de desenvolvimento econômico requer a geração de emprego e 

renda para a população. Nos países em desenvolvimento, o empreendedorismo 

possibilita considerável contribuição para a criação de novos postos de trabalho. É, 

assim, tendo em vista a relevância dos empreendimentos de micro e pequeno porte 

para o país é que este estudo aborda a importância do empreendedorismo no 

desenvolvimento e crescimento das empresas de pequeno e médio porte. 

Este capítulo também destaca a importância do empreendedorismo no 

sentido de desenvolver economicamente uma nação, abordando a importância dos 

pequenos empreendimentos. para o desenvolvimento local e da importância da 
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formação de parcerias entre os pequenos empreendedores no intuito de 

alavancarem seus negócios. 

De acordo com Schumpeter (1982, p. 64): 

o empresário inovador constitui elemento fundamental do processo 
de desenvolvimento econômico. A iniciativa individual do empresário 
pode ser estimulada pelo apoio oficial, todavia o empresário de 
sucesso apresenta um perfil de um homem de iniciativa, um 
individualista e auto-suficiente, buscando sustentação em todas as 
frentes. O empresário, deste modo, apresenta-se também como um 
novo-rico, um egocêntrico e racional, onde a finalidade é o lucro e 
não o consumo. 

Nos países em desenvolvimento a questão do empreendedorismo é vista de 

uma forma que não se ressalta sua importância para possibilitar o desenvolvimento 

econômico local. Nestes países o empresário não representa a força propulsora da 

economia, a inovação não se encontra sempre presente e o enriquecimento privado 

não é sempre identificado como o objetivo predominante (SOUZA, 1999). 

Desta forma, Schumpeter (1982) não apenas associou o empreendedorismo 

à inovação, como também mostrou a importância do empreendedor para o 

desenvolvimento econômico. Diversos economistas associavam empreendedorismo 

à inovação, acreditando que o empreendedor funcionava como instrumento básico 

do sistema econômico, detectando oportunidades de negócios e criadores de 

empreendimentos. 

A importância que deriva das pequenas e micro empresas é percebida com 

facilidade em nossa realidade. De acordo com Filion (2005), a Grã-Bretanha 

representa um dos primeiros países a entender a importância das pequenas 

empresas no processo de crescimento econômico, a partir da criação de novos 

empregos. Além da importância econômica - a maioria das unidades produtivas 

são e contribuem de forma significativa com o PIB - possuem grande relevância 

social, pois geram boa parte dos empregos no país, e política, na medida em que se 

apresenta um cenário potencial e contraditoriamente substantivo: por um lado, "pode 

se tornar um sujeito político através da sua autopercepção e assunção como 

categoria socioeconômica" e, por outro, "dessangra e atomiza a massa trabalhadora 

assalariada" (MONTANO, 1999, p. 10). 
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As micro e pequenas empresas revelam como característica principal a figura 

de um fundador ou de fundadores. Nascem pequenas como empreendimentos, mas 

nascem igualmente sob o comando de um indivíduo ou poucos indivíduos, imbuídos 

de um desafio, tanto pessoal como profissional. Existe, assim, um forte componente 

de individualidade. Pode-se acrescentar o caráter familiar de algumas empresas, 

onde o chefe da família empresário vai administrar o negócio, mas sob o foco da 

família, na possibilidade da condução do negócio de acordo com os pontos de vista 

familiares. 

Seja em uma empresa familiar ou em empresas individuais ou de poucos 

sócios, ressalta-se que uma das características essenciais das micros e pequenas 

empresas é o empreendedorismo. Na verdade, é possível observar, nos casos de 

surgimento de pequenas empresas, que os novos negócios não propiciam 

necessariamente a inovação, mas podem trazer, por vezes, algumas das 

características do empreendedor de padrão schumpeteriano - seja com a descoberta 

de um novo produto ou a introdução de novos métodos direcionados a inovar um 

processo produtivo, mecanismos diferenciados de distribuição e comercialização, ou 

seja, mecanismos que visem aproximar clientes, novos mercados, novas fontes 

para a fabricação de determinado produto, seja a partir da prestação de um serviço 

ou nova forma de organizar o negócio. 

Todavia, nem sempre é possível identificar tais características nos novos 

negócios de MPE's, mas é possível identificar, ainda que como repetição, a 

tentativa de repetir algo que já se tem conhecimento em um novo ambiente 

empresarial, no seu próprio ambiente, na busca de inserir e explorar oportunidade 

em função da ausência de um serviço ou produto, ou através da disposição desses 

produtos ou serviços de outra forma em uma dada coletividade. 

Apesar da relevância do empreendedorismo no processo de desenvolvimento 

econômico, a visão schumpeteriana torna restrito o sucesso de uma economia a um 

indivíduo. Em razão da complexidade do ambiente empresarial futuro, os gestores 

deverão atentar para uma nova forma de realizar negócios, tendo por base a 

velocidade crescente da informação, assim como na necessidade de trabalhar de 

forma coletiva: realizando alianças e parcerias estratégicas. 
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o quadro atual da economia mundial tem ressaltado três grandes vetores: no 

plano econômico, a globalização e consequentemente a competição internacional; 

no plano social, a regionalização, até como resposta aos efeitos da globalização da 

economia, obrigando os países a diminuírem seus custos e a "saírem" do 

assistencialismo e no plano político, o processo de descentralização, pois cada 

região precisa de flexibilidade no sentido de arranjar seus fatores e tornar-se 

competitiva. A essa competitividade em um cenário de regionalização social e 

descentralização política associa-se a cooperação. 

Os sistemas econômicos locais competitivos se originam de um planejamento 

regional em que se busca ter aglomerados econômicos, denominados clusters 

competitivas, com o adicional da componente social/comunitária. 

O Brasil, como diversos países, apresenta problemas sociais crônicos, 

desemprego, distribuição de renda irregular, déficit na balança comercial, dentre 

outros. O desenvolvimento regional pode tornar-se uma alternativa no sentido de 

superar tais problemas. Uma região competitiva tem condições de aumentar as 

exportações, gerando empregos. Além disso, o vetor da regionalização pode atuar 

no eixo de atenuação das desigualdades. Além do que qualquer processo de 

desenvolvimento local deve considerar a variável cultural, pois esta pode representar 

um nó estruturante em todo o processo. Vale ressaltar neste cenário que todo 

processo de mudança traz por conseqüências inquietações e resistências nos 

indivíduos que fazem parte de uma comunidade. 

O potencial básico de qualquer local, região ou país está assentado em sua 

população, ou, de forma ampla, em seu ambiente: a interação das pessoas, através 

de sua cultura, com o território e as relações externas. Aqui se tem a alavanca 

principal do processo de desenvolvimento requerendo grandes esforços de fomento 

e promoção. Para tanto, é necessário contar com estruturas de ordem institucional e 

social existentes. Porém, nesses projetos, a "ótica do desenvolvimento" é nova e seu 

resultado está vinculado à transformação dessa ótica em "paradigma", sendo 

comum tal concepção a todos os atores sociais envolvidos no processo. 

A escolha de um processo que implemente um modelo de desenvolvimento 

local tem por dependência as características encontradas na microrregião, das 

necessidades endógenas dos ambientes em estudo segundo o grau de interação 
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das redes internas, como também da capacidade de reagir do tecido econômico e 

institucional para as novas condições ambientais. Deste modo, é necessário que os 

esforços sejam concentrados no desenvolvimento de uma base de conhecimento 

para os atores que se encontram envolvidos no processo de promoção do 

desenvolvimento para que assim seja possível alcançar uma linguagem comum, 

desenvolvendo as redes relacionais essenciais e, ainda, promover a efetiva 

colaboração estratégica e operativa que poderá proporcionar fortes efeitos 

sinergéticos. Aí mora um dos grandes desafios impostos às comunidades periféricas 

e interioranas desse imenso país chamado Brasil. 

Considerando a importância das MPE's, assim como de seus 

empreendedores para a sociedade brasileira, muito tem sido realizado no sentido de 

fomentar o seu desenvolvimento dentre elas: propagar o ensino de 

empreendedorismo nos diversos níveis educacionais; estimulando a pesquisa na 

área de empreendedorismo; sensibilizar os sistemas de suporte, assim como, as 

forças de ordem social, política e econômica para a necessidade de apoio a 

empresas emergentes; implantando políticas públicas e legislação de apoio; 

estimulando o empreendedor científico; estimulando o desenvolvimento de 

incubadoras; preparar as empresas existentes no sentido de formular suas 

demandas aos centros de alta tecnologia; preparar a entrada da pequena empresa 

no mercado mundial; formar um sistema brasileiro de capital de risco. Enfim, 

qualquer ação que vise o desenvolvimento do empreendedorismo deve considerar a 

implantação de políticas públicas de incentivo a áreas como educação, ciência e 

tecnologia. 

Nos últimos anos a economia redescobriu a pequena empresa, assim como a 

difusão do empreendedorismo nos sistemas locais. Ambos desempenham um papel 

de suma importância no processo de desenvolvimento de uma comunidade, mas, 

operando de modo individualizado, não mais servindo como um modelo empresarial 

para o futuro. A pequena empresa deve manter os instrumentos de sucesso 

utilizados até o momento, mas também possibilitar um salto de qualidade 

equipando-se em um sistema local aberto, investindo em velocidade e 

responsabilidade, inserindo-se em redes relacionais. A constatação é de que a 

vontade de se unir, de se associar, pode desencadear um processo fora do comum 

de desenvolvimento equilibrado. Para que isso ocorra, deve-se rever o padrão atual 
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de comportamento das empresas, que na maioria tem se fundamentado no egoísmo 

e individualismo. 
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4. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL E NA REGIÃO NORTE 

4.1. DEFININDO E CARACTERIZANDO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Atualmente, existem, pelo menos, três definições utilizadas para limitar o que 

seria uma pequena ou micro empresa. A definição mais comum e mais utilizada é a 

que está na Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas. Antes, porém, de sua 

definição, importante falar um pouco desta lei. Trata-se de uma lei sancionada em 

dezembro de 2006 depois de reinvindicada por vários setores do País. Em síntese, a 

lei amplia e regulariza em boa parte dos casos as vantagens das micros e pequenas 

empresas em operação no Brasil - algo em torno de 90% das empresas brasileiras. 

Uma das grandes vantagens da Lei é a facilidade tributária e de negócios, 

como o tratamento diferenciado em licitações do governo e o super simples - um 

dispositivo fiscal criado pela Receita Federal que promove uma série de benefícios 

tributários, tais como reunificação e diminuição dos impostos, para as empresas 

enquadradas e regularizada como micro e pequenas. 

Na visão do SEBRAE (2007), a grande vantagem desta lei é o fato dela retirar 

da informalidade mais de um milhão de empresas. Isto acontecendo, o impacto 

positivo é percebido pela própria economia brasileira que passa, a partir de então, a 

ser mais competitiva em números de empresas legais, aumento da receita tributária 

e impacto no próprio desempenho do Produto Interno Bruto. 

Então, de acordo com essa lei, as micro empresas são as que possuem um 

faturamento anual de, no máximo, R$ 240 mil por ano. As pequenas devem faturar 

entre R$ 240.000,01 e R$ 2,4 milhões anualmente para ser enquadradas. 

Outra definição de micros e pequenas empresas vem do próprio SEBRAE. A 

entidade limita as micro às que empregam até nove pessoas no caso do comércio e 

serviços, ou até 19, no caso dos setores industrial ou de construção. Já as pequenas 

são definidas como as que empregam de 10 a 49 pessoas, no caso de comércio e 

serviços, e 20 a 99 pessoas, no caso de indústria e empresas de construção. 
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Diferentemente do SEBRAE, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) apresenta outro parâmetro para a definição de micros 

e pequenas empresas. Nesta instituição de fomento, uma microempresa é aquela 

organização que tenha uma receita bruta anual de até R$ 1,2 milhão. Por pequena 

empresa, entenda uma organização que tenha uma receita bruta superior a R$ 1,2 

milhão e inferior a R$ 10,5 milhões. Os parâmetros do BNDES foram estabelecidos a 

partir dos parâmetros de criação do Mercosul (BNDES, 2010). 

Além da definição legal das Micro e Pequenas Empresas (MPE), é importante 

ter em mente qual o perfil desse micro ou pequeno empresário, que é cada vez mais 

importante na estrutura capitalista atual. Genericamente, seu nome é o 

empreendedor. 

Estudos de Dahab (1995) revelam que, mesmo que a história das 

microempresas seja bem antiga, sua maior importância foi verificada na segunda 

metade do século XIX, momento em que começaram a surgir políticas específicas 

de promoção das pequenas e micro empresas ou, ao menos, inquietações mais 

direcionadas às mesmas. Muitos anos se passaram sem que houvesse quaisquer 

preocupações, por parte do governo, quanto às questões tributárias das micro e 

pequenas empresas até que, no ano de 1973, a crise do petróleo mostrou o quanto 

o sistema internacional estava frágil. Nesse contexto, as MPEs foram chamadas a 

prestar "socorro" à sociedade, especialmente por sua capacidade de rapidamente se 

adaptarem às transformações daquele momento, em função de seu tamanho e/ou 

escala de produção e, inclusive, por contribuírem de forma mais significativa na 

geração de emprego. 

Segundo Dahab (1995), o boom definitivo das MPEs ocorre com o fim da 

Guerra Fria e com a divisão entre o leste e o oeste. Após a queda do muro de 

Berlim, o acúmulo de informações tecnológicas que até então eram utilizadas como 

estratégia política dentro da Guerra Fria, passaram quase que subitamente para o 

uso comercial dentro da nova visão da conquista de mercados. A nova ordem 

econômica internacional viu nascer, do ponto do de vista do mercado, o processo 

que se denominou globalização, já bem descrito no capítulo anterior, e que deu 

origem a nova tendência. Com o intercâmbio de informações as empresas já se 

davam conta de que não estavam preparadas para receber tantas inovações. As 
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reformas que vinham sendo implantadas lentamente na modernização das gerências 

necessitavam ser aceleradas. É a chamada "desconstrução" das grandes empresas, 

que criam em seu interior unidades autônomas, mais ágeis nas tomadas de decisão, 

descentralizadas, flexíveis e capazes de se adaptar rapidamente às necessidades 

da nova economia globalizada. Deste modo, sob diversos fatores reunidos ao longo 

dos anos, surgiu uma idéia nova das MPEs, transformando as mesmas na base 

comercial da sociedade futura. 

Conceitualmente, para Saviani (2004), microempresa pode ser definida como 

uma entidade que congrega, geralmente, o titular e seus familiares, em quase todas 

as atividades de um empreendimento. Utiliza, pois, uma tecnologia tradicional, 

pequeno espaço físico, poucos empregados e um faturamento bruto relativamente 

pequeno. Nesse sentido, é pertinente considerar alguns aspectos, tais como o porte 

da empresa, o grau de produção, a quantidade de recursos, a tecnologia envolvida, 

a dimensão do espaço que ocupa no mercado, a tradição, a capacidade de 

investimento e o crédito oferecido. Por certo, trata-se de fatores que contribuem 

para se emitir um conceito que mais se aproxima de uma verdade, uma visão e até 

uma crítica sobre o que é uma microempresa. 

Nesse cenário, de acordo com Saviani (2004), a microempresa é vista como 

a junção de atividades econômicas com ações sociais e produção cultural. No 

aspecto meramente econômico, tal observação faz-se premente de consideração, 

haja vista constituir-se num item que explica a produção de bens e serviços 

necessários para a sociedade de consumo. Verifica-se o seu entrosamento no 

aspecto social com a criação de oportunidades para a população economicamente 

ativa adentrar no mercado de trabalho. Em relação ao aspecto cultural, a 

microempresa pode produzir algo que esteja intimamente ligado à cultura, tal como a 

produção de utensílios e objetos, a oferta de serviços direcionados à arte, e a 

literatura como uma pequena empresa voltada para a produção ou edição de livros, 

jornais e revistas. 

Para Saviani (2004), o conceito específico de microempresa é diverso, 

variando de um país para outro, e até mesmo dentro do próprio país. De acordo 

com o contexto institucional ou histórico, os critérios principais para a estruturação 

podem ter como exemplo, o de propriedade, na Hungria; status legal, na França; a 
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distinção entre ofício e indústria, na Alemanha; e, firmas dependentes e 

subordinadas, no Japão. 

Esta simples definição tem se tornado tarefa altamente complexa, pois o 

próprio dimensionamento das características essenciais é bastante diverso de um 

país para outro, variando de acordo com as condições gerais nas quais o país atua. 

Dessa forma, microempresas em países altamente desenvolvidos poderiam ser 

definidas como pequenas ou até mesmo médias em países de baixo 

desenvolvimento. Geralmente, existem variáveis que são comumente consideradas: 

o emprego, o faturamento e o investimento. O número de empregados é um critério 

adotado pela Argentina, Austrália, Cingapura, Coréia e Filipinas. O faturamento é 

empregado na Alemanha, Reino Unido e Taiwan. No Brasil, dependendo do órgão, 

são adotados diversos critérios: o de "pessoal ocupado", pela Confederação 

Nacional de Indústrias; o faturamento, pelo BACEN, pelo Banco do Brasil e pela 

Caixa Econômica Federal; o de vendas, pelo BNDES; e outros. 

Há de se observar variáveis adicionais, tais como o volume de vendas e o 

consumo de energia, além do grau de especialização na direção da empresa, na 

tentativa de obter uma definição mais precisa. Portanto, dependerá do próprio país 

e de sua legislação, a concepção do conceito de microempresa com a combinação 

de uma ou de mais características, formando a sua definição. 

Os estudos desenvolvidos sobre as pequenas unidades de produção apontam 

para uma ausência de informações estatísticas sistemáticas que permitam o seu 

melhor conhecimento, acompanhamento e, deste modo, o conceito de políticas mais 

eficazes para o setor. 

Particularmente, estes estudos estão em consonância quanto: à relevância do 

papel dessas unidades na absorção da significativa parcela de mão-de-obra e à 

relação de complementaridade e/ou subordinação que mantêm a grande empresa. 

Em contrapartida, apresentam substanciais diferenças quando tratam de conceituar 

o que é micro ou a pequena empresa e, por conseguinte, estabelecem cortes 

operacionais distintos para a definição de seu universo. 
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No geral, adota-se como parâmetro o valor de faturamento da empresa ou o 

número de empregados, quando não uma combinação de ambos. Tais cortes, 

embora de uso corrente, não são, contudo, homogêneos e suscitam algumas 

observações. A priori, há de se distinguir os objetivos da entidade definidora dos 

parâmetros - se instituição de pesquisa ou de fornecimento - e os diferentes cortes 

que daí decorrem. Sob outro aspecto, deve-se reconhecer ainda que, em razão das 

próprias desigualdades que caracterizam o desenvolvimento econômico em nível 

regional e setorial, varia o critério diferenciador de tamanho das empresas, ou seja, 

mesmo em nível regional, a definição operacional de microempresa apresenta 

variações. 

Além disso, é preciso também levar em conta as diferenças intersetoriais que 

acompanham os processos produtivos, dependendo da natureza da atividade 

econômica que desenvolvem. Especificamente, o maior grau de complexidade que, 

via de regra, tende a caracterizar a atividade industrial, em comparação com a 

comercial e a de serviços, já serviria para relativizar a validade de um critério único 

para a delimitação das microempresas como um todo. 

Convém lembrar que o próprio progresso tecnológico introduz diferenciações 

substantivas entre as microempresas, o que dificultaria a adoção de critérios 

supostamente universais para demarcá-Ias. Finalmente, há de se reconhecer que o 

simples elenco de critérios quantitativos é insuficiente para caracterizar seu papel e 

desempenho específicos. 

De fato, tão ou mais importantes que esses critérios seriam os componentes 

qualitativos relacionados à gestão administrativo-financeiro da empresa, à forma de 

recrutamento, composição e qualificação de mão-de-obra ocupada, ao papel que 

assumem em cada ramo de atividade comparativamente a outras empresas e ao 

trajeto que percorrem. Critérios que, num esforço sincrônico, ajudem a delinear, 

para cada ramo ou setor de atividade, o espaço econômico da microempresa e a 

sua particular forma de articulação com as demais empresas, permitindo, pois, 
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recuperar a sua estratégia de sobrevivência e as transformações que nela se 

operam ao longo do tempo. 

Atualmente, as microempresas representam uma grande participação na 

economia mundial e caracterizam-se por seu papel representativo na estabilidade de 

pontos estratégicos voltados para o mercado, preenchendo as lacunas econômicas 

deixadas pelas grandes empresas. Apresentam também uma relevância de grande 

vulto na absorção de um contingente de recursos humanos, como processo que 

possibilita gerar emprego e renda, principalmente naqueles países mais 

desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e outros2
. 

É pertinente lembrar que, no século passado, o fator de maior preponderância 

entre os que moldaram a micro e pequena empresa e formaram o seu caráter 

econômico fundamental foi a pujança geral da grande empresa e seu poder superior 

de concorrência. A marcha da grande empresa continua, apesar de em proporção 

mais lenta, estando presente na atualidade em quase todos os setores da economia. 

A história da micro e pequena empresa tem sido marcada por uma criativa 

reação às mudanças e às desvantagens, assim como pela busca de formas de 

equilíbrio competitivo face aos recursos superiores das organizações de maior porte 

e simplesmente, pela sua capacidade de resistência, com pouca recompensa, 

através da tenacidade econômica. 

Entretanto, como as micro e pequenas empresas poderiam sobreviver nesta 

luta desleal de concorrência com as grandes empresas? Elas têm maior significado 

econômico nas indústrias, com o menor ônus de ativos fixos e que requerem o 

menor montante de capital para se estabelecerem. Historicamente, este fato 

significou que, por não serem capazes de concorrer com indústrias intensivas de 

capital como manufaturados, transportes e obras públicas, as micro e pequenas 

2 É bom lembrar que as micro e pequenas empresas prestaram lima grande contribuição ao espírito empresarial. 
A privatização das empresas públicas européias e em outras partes do mWldo, a desregulamentação da indústria 
americana e a contratação de empresas privadas para a prestação de serviços públicos são sinais de deslocamento 
destas atividades para o setor privado e, principalmente, para as micro e pequenas empresas, tanto em países 
industrializados como em países comunistas de economias altamente planejadas. 
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empresas encontraram oportunidades no comércio a varejo e por atacado e em 

serviços tradicionais. As micro e pequenas empresas formam o núcleo das redes 

nacionais de suprimento e de distribuição. Tendem também a gravitar em torno das 

indústrias de crescimento mais rápido. 

De uma forma geral, obtiveram sucesso naqueles ramos e foram capazes de 

contrabalançar as economias mais favoráveis do porte das grandes empresas. 

Dentre estas capacidades se destacam, acima de tudo, as eficiências 

complementares da escala de produção e alavancagem da organização de grande 

porte. Se valem também daquelas que podem ser chamadas de vantagens mais 

modestas: capacidade de reagir mais rapidamente, tenacidade econômica em 

decorrência da natureza de vida-ou-morte da concorrência comercial que enfrenta o 

microempresário, relações pessoais e, ocasionalmente, engenho e astúcia 

superiores. 

Algumas características econômicas comuns do êxito são: 

a) Apresentam bom desempenho nas atividades em que a inovação 

tecnológica é econômica tanto em pequena quanto em grande escala; 

b) Tendem a desenvolver atividades com baixa intensidade de capital e com 

alta intensidade de mão-de-obra; 

c) Apresentam melhor desempenho nas atividades que requerem habilidades 

ou serviços especializados; 

d) Muitas vezes apresentam bom desempenho em mercados pequenos, 

isolados ou despercebidos; 

e) Muitas vezes operam em mercados pouco conhecidos ou instáveis ou 

atendem a uma demanda marginal e flutuante; 

f) Sobrevivem por estarem mais perto do mercado e responderem rápida e 

inteligentemente às mudanças que nele ocorrem. 

Nos últimos anos, observou-se um incremento do número de empregados na 

micro e pequena empresa em virtude do processo de transformação ocorrido nas 

grandes empresas. De uma forma geral, não é exagero dizer que existe uma 
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relação muito forte entre a grande e a micro empresa, pois quando a primeira 

sinaliza um desaquecimento - fruto de recessões ou mudanças tecnológicas - a 

segunda é intensamente afetada pela vulnerabilidade natural que o mercado impõe. 

4.2. CONTEXTUALlZAÇÃO MUNDIAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

Segundo estudos de Steindl (1999), em países como o Japão, as micro e 

pequenas empresas têm uma origem que remonta séculos. Desde longas datas, 

elas estão intimamente relacionadas com a comunidade local, de forma oposta às as 

empresas de grande porte, que se desenvolveram com as máquinas e tecnologia 

importadas. 

Essas micro e pequenas empresas exerceram um papel importante na 

revitalização econômica do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, produzindo e 

distribuindo os bens necessários para a vida diária, enquanto a grande empresa 

vivia dias difíceis causados pela desmobilização, após ter participado do complexo 

industrial militar que tinha sido organizado pela crescente influência do militarismo 

nos anos anteriores à guerra. 

Segundo Steindl (1999), as micro e pequenas empresas japonesas ou 

Chusho Kigyo representavam o equivalente a 99% de todos os estabelecimentos 

industriais e comerciais do país (6,5 milhões de empresas) e correspondiam a 80% 

da força de trabalho em 1991, responsáveis também pela metade da produção 

industrial japonesa. Portanto, as micro e pequenas empresas japonesas são o 

sustentáculo da economia japonesa, estimulando a concorrência com as empresas 

de mesmo porte e com as grandes empresas. Por sua dimensão estrutural e em 

face disso, pela sua agilidade, conseguem produzir inovações de vanguarda, 

fazendo com que se transmutem de micro e pequenas em médias e grandes 

empresas algumas vezes3
. 

3 Vale lembrar que são os pequenos fornecedores que permitem a flexibilidade das técnicas de 
administração japonesas, como o Just in Time e o Kanban, muito estudadas em países do ocidente. 
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Uma rede de pequenos fornecedores se constitui de uma forma eficiente de 

divisão de trabalho, apesar de serem os primeiros a sofrer as conseqüências dos 

desajustes da economia. Quando há declínio das vendas em face de alguma 

conjuntura econômica, os empregados destes fornecedores são demitidos fazendo 

com que a mobilidade da mão-de-obra japonesa se reduza praticamente às 

pequenas empresas. 

Para Saviani (2004), a lei básica da pequena e média empresá foi muito 

importante na elaboração de uma definição clara da pequena e média empresa, que 

hoje é adotada por todas as entidades de coordenação e apoio às micro, pequenas 

e médias empresas, e no estabelecimento das linhas gerais de política 

governamental para fortalecê-las4
. Essa política é executada sob a coordenação da 

Agência da Pequena e Média Empresa, com a colaboração de uma rede 

descentralizada de entidades mantidas pelos Governos Federal, estaduais e 

municipais. 

Importa destacar que, as medidas que o governo japonês tem adotado pra 

dar apoio às micro, pequenas e médias empresas, vêm despertando um interesse 

especial, tanto no Japão quanto no exterior, em conseqüência do seu excelente 

desempenho demonstrado. Cabe ressaltar ainda que a experiência do 

desenvolvimento japonês não se aplica completamente a nenhum outro país, porque 

cada nação tem diferentes características e deve adotar uma política e determinadas 

medidas que sejam adequadas à sua situação real. Por outro lado, também não é 

difícil encontrar alguns tipos de medidas que sejam aplicáveis a outros países, 

apesar de suas diferenças políticas, econômicas e sociais. 

Segundo Steindl (1999), o modelo italiano de reconstrução pós-guerra foi um 

pouco diferente do modelo japonês, pois não houve a participação de grandes 

grupos empresariais, embora mantivesse também redes de pequenas e médias 

empresas com estruturas flexíveis em cada região. 

4 Importa destacar que um dos sucessos dessa política baseia-se em um sistema bem montado de 
consultoria e orientação para promover o aperfeiçoamento gerencial e tecnológico das micro. pequenas e médias 
empresas, que é complementado com uma variedade e cursos de curta duração, para atualização de consultores 
especializados em micro, pequenas e médias empresas, além dos próprios empresários, sucessores e empregados. 
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De acordo com o autor, a Itália foi a precursora dos pólos de desenvolvimento 

quando da reconstrução do pais na pós-guerra. A idéia baseia-se no princípio de 

que as micro, pequenas e médias empresas de um mesmo setor ou um grupo de 

subsetores estritamente relacionados, têm interesses comuns, ou seja, são criadas 

associações de empresas de um mesmo ramo de atividade (distrito industrial) para 

que elas possam organizar-se no mercado cada vez mais competitivo com o intuito 

de enfrentar os problemas em conjunto. 

o, 
Assim como no modelo japonês, há uma grande integração entre as micr 

pequenas e médias empresas com os governos regionais e universidades com a 

criação de centros técnicos. Contudo, para serem válidas, elas sempre deverão ser 

entendidas dentro do contexto econômico e social em que foram aplicadas 
, e 

submetidas a modificações e adaptações que se fizerem necessárias, em cada caso 

específico. 

Na Alemanha, assim como em outros países observados as micro e 

pequenas empresas sãO bastante heterogêneas. Tais segmentos são dominantes 

nos setores de confecção, madeira processada, extração e processamento de 

pedras, construção em aço e metais, imprensa, padaria e açougue. 

As micro e pequenas empresas, para se protegerem da competição 

desenfreada e dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos das grandes 

empresas, juntaram-se em alianças temporárias ou permanentes, com o intuito de 

formarem organizações poderosas de auxílio e cooperação visando ao 

fortalecimento daquelas empresas. 

Steindl (199
9
) destaca que foi a partir da unificaçãO das duas Alemanhas que 

o desemprego aumentou consideravelmente e fez com que surgissem micro e 

pequenas empresas para o seu combate. O setor governamental contribui também 

para o incremento de novas micro e pequenas empresas, através de uma política 
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tecnológica que também visa à diminuição do ônus tributário através de medidas 

fiscais. 

A partir dos anos 70, mas, sobretudo na década de 80, seguindo os passos 

do Japão, surgem quatro países - Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Taiwan -

e, de forma recente, a China, a índia e a Malásia, que estão invadindo o mundo com 

produtos que vão dos chips para microcomputadores a camisetas de algodão, de 

bicicletas a carros de luxo. São denominados de tigres asiáticos. 

Pelo grande êxito obtido nas últimas décadas, o governo de Taiwan tem dado 

tratamento diferenciado para as micro, pequenas e médias empresas, pois 

consideram-nas como elementos vitais para o crescimento de sua economia. Tais 

empresas são caracterizadas pela administração familiar e o seu gerenciamento é 

feito por pessoas com alto nível de educação, modernas técnicas de administração e 

com grande visão internacional. Produzem geralmente bens de consumo para o 

mercado interno e componentes para grandes empresas voltadas para o mercado 

de exportação. 

Já a Coréia do Sul é o mais legítimo Tigre entre os Tigres Asiáticos. Em 

apenas 40 anos, o que era uma região quase feudal, destruída pela guerra civil, 

transformou-se numa potência industrial, chegando com isso a ser comparado ao 

Japão. 

Quanto aos benefícios administrativos e fiscais, as micro, pequenas e médias 

empresas coreanas apresentam os seguintes estímulos, dentre outros: sistema 

especial de depreciação; apoio à pesquisa e desenvolvimento pela transferência de 

um percentual da renda das micro, pequenas e médias empresas como "prejuízo 

financeiro"; estímulo à associação setorial, reunindo empresas do mesmo ramo com 

interesses comuns em determinadas áreas de pesquisa e desenvolvimento; estímulo 

à concentração de empresas em certas regiões, por meio de isenção fiscal. 
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Por fim, em Hong Kong, onde se localiza a maior renda per capita entre os 

países do Leste da Ásia, excetuando-se o Japão, há o predomínio das pequenas 

companhias com menos de 20 empregados, onde são fabricadas quantidades cada 

vez maiores de produtos sofisticados em regime de mão-de-obra intensiva por um 

baixo custo. Trabalha-se intensamente - aproximadamente 12 horas por dia, 

durante 6 a 7 dias por semana. 

4.3. CONTEXTUALlZAÇÃO BRASILEIRA DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

Em seus relatos, Saviani (2004) destaca que as micro e pequenas empresas 

adentraram no processo econômico do Brasil em meados do século XVIII em pleno 

ciclo do ouro, restringindo o comércio das redes varejistas e importadores. No 

século XIX os portos se abriram às nações amigas, havendo um grande surto de 

expansão principalmente no setor do comércio. 

Ao traçarmos um perfil do comportamento e atuação das microempresas 

desde o final da década de 50 do século passado até os dias atuais, verificamos, de 

acordo com os estudos de Saviani (2004), que as necessidades deste segmento da 

pequena empresa continuam sendo tão significativas como a 40 anos atrás5
. 

Foi no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, que houve o nascimento 

da indústria nacional através de empreendimentos de pequeno porte. No governo 

de Vargas, com o início dos grandes projetos nas áreas básicas de matérias-primas, 

como a Petrobrás e a Siderurgia de Volta Redonda, reforçado pela escassez da 

economia de guerra e do imediato pós-guerra, houve um grande impulso na 

proliferação das pequenas empresas, cujo ápice ocorreu durante o governo de 

Kubitschek. 

Segundo Saviani (2004), nos governos militares após 64, houve uma retração 

do segmento privilegiando os grandes conglomerados econômicos. Formou-se, 

5 Nessa época, a microempresa fazia parte do segmento destinado a pequena empresa. Havia três defmições para 
determinar as categorias industriais: pequena, média e grande (SA VIANI, 2004). 



50 

assim, uma nova estrutura de mercado, com características oligopolistas, que 

impedia a expansão dos pequenos negócios. De acordo com as estatísticas, em 

1970, 23% dos estabelecimentos industriais correspondiam às pequenas empresas 

(consideradas as indústrias com até 100 empregados). No mesmo período, as 

microempresas (consideradas as indústrias com até 14 empregados) participavam 

com 68% das instituições industriais existentes. A microempresa passou, então, a 

ser uma categoria, em função de sua grande importância na geração de renda e 

absorção do emprego, o que induziu alguns organismos federais e estaduais a lhes 

instituírem programas específicos de apoio. 

De acordo com Saviani (2004), no ano de 1972, foi criado o Centro Brasileiro 

de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE, que objetivava organizar e 

sistematizar o fomento ao desenvolvimento da pequena e média empresa, e 

representava o elo entre o governo e a iniciativa privada. Com a criação do Estatuto 

da microempresa, em 19846
, foram geradas melhores condições para o crescimento 

e a sobrevivência de enorme gama de empresa de pequeno porte. 

Por suas características de maior flexibilidade e agilidade, as pequenas 

empresas nacionais têm reagido de forma rápida às alterações da economia, 

principalmente durante a crise brasileira, gerada pelo quadro de instabilidade da 

economia mundial da inviabilidade de nossa economia externa nos últimos anos. 

As micro e pequenas empresas vêm atualmente adquirindo uma importância 

crescente no país, seja em nível de políticas públicas, que passam a complementar 

esse segmento, seja na esfera do discurso político, que tem motivado a população 

para a sua problemática. E esta situação justifica-se, pois é inquestionável o seu 

relevante papel sócio-econômico desempenhado, o que pode ser observado em 

diversas dimensões da realidade nacional. 

6 A Lei na 7.256/84. não chegou a ser implementada em toda a sua dimensão, sobretudo no que diz respeito à 
diminuição da burocracia tanto para a constituição quanto para a manutenção das empresas. A dificuldade 
devia-se ao fato de que o Estatuto não levava em conta as peculiaridades regionais ou estaduais. Tal 
diferenciação ocorreu em nível estadual através da Lei na 5.241, de 01.06.85, que estabeleceu normas diferentes 
para o enquadramento das microempresas em nível estadual. 
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o grande obstáculo no sentido de desenvolver as pequenas empresas no 

país não se constitui nas crises econômicas, que muitas vezes representam um 

grande estímulo para a formação de novos pequenos empreendimentos, e sim no 

condicionamento das grandes elites a lidar apenas com grandes empreendimentos. 

Entretanto, mesmo com todos estes contrastes, observa-se com base em 

dados dos Censos Econômicos de 1985 e do IBGE, de 1989/1990, que o país 

possuía em 1990, cerca de 3.500.000 estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços, um número que vem crescendo vertiginosamente, com 99,3% constituindo 

micro, pequenas e médias empresas (IBGE, 2004). 

A tabela abaixo demonstra a evolução das micros e pequenas empresas no 

Brasil de 2002 a 2006 - o que significa que em 2002, por exemplo, do total de 

empresas existentes no País, 97,6% pertenciam a esses segmentos. Em 2003, de 

todas as empresas existentes, apenas 2,4% eram do segmentos de médio ou 

grande porte - em 2004, também 2,4% e em 2005 e 2006, 2,5%. Verificando a 

tabela, não seria exagero dizer que o Brasil é um país alicerçado em micros e 

pequenas empresas com participação média, desses segmentos, acima de 95% do 

total existentes. 

Tabela 1: Evolução das micros e pequenas empresas no Brasil - 2002/2006(%) 
Ano Micro Pequena Média e Grande Empresa 

2002 84,4 13,2 2,4 
2003 84,4 13,3 2,4 
2004 83,9 13,6 2,4 
2005 83,7 13,8 2,5 
2006 83,6 13,9 2,5 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário do Trabalho - SEBRAE, 2008, p.35. 

Segundo o IBGE (2010), as micro e pequenas empresas detinham, em 2006, 

53,4% dos empregos do setor empresarial. De acordo com o levantamento feito, as 

iniciativas com até 49 empregados representavam 98,9% das 5,1 milhões de 

empresas que não fazem parte da administração pública ou são entidades sem fins 

lucrativos. Por outro lado, embora ocupem a maior parte dos 30,2 milhões de 

pessoas no setor, as micro e pequenas empresas pagam apenas 19,5% do 

montante total de salários e outras remunerações. Já as empresas de grande porte, 
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que são apenas 0,2% do total e ocupam 32%, fornecem 57,7% dos R$ 324,5 bilhões 

em salários pagos em 2006. 

A tabela abaixo destaca o número absoluto de micros e pequenas empresas 

no Brasil por setores de atividades - comércio, serviços, indústria e construção 

tendo por base o ano de 2006. O setor de comércio congrega 45,2% do total de 

estabelecimentos seguidos por 38,8% do setor de serviços, 12,7% da industrial e 

3,4% do setor de construção civil. 

Tabela 2: Número de micros e pequenas empresas no Brasil- 2006. 
Porte Comércio Serviços Indústria Construção 

Micro 861.493 714.016 234.062 63.670 
Peguena 125.372 133.056 42.975 10.290 
TOTAL 986.865 847.072 277.037 73.960 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário do Trabalho - SEBRAE, 2008, p.35. 

TOTAL 
1.873.241 

311.693 
2.184.934 

As microempresas pagaram em 2006 um salário médio de R$ 654 por mês, 

enquanto as grandes empresas tinham salário médio de R$ 1.494 - diferença 

significativa de 128,4% que reflete o início e as dificuldades de um negócio e a 

própria finalidade para o qual foi gerado (IBGE, 2010). 

Segundo a pesquisa do IBGE (2010), o saldo médio entre empresas criadas e 

extintas foi de 232.800 empresas ao ano entre 2000 e 2006 e, no mesmo período, 

404,4 mil (ou 23,6%) foram consideradas sobreviventes, já que estavam ativas 

desde o início da comparação. Por outro lado, 1,3 milhão de empresas foram criadas 

no período e continuavam operando em 2006 - o que não deixa de ser um dado 

significativo considerando que neste período ainda estavam se adequando à nova 

realidade de abertura e competição da economia brasileira. 

Observa-se assim que, tanto no Brasil como em outros países, as micro e 

pequenas empresas representam um papel destacado como geradoras de 

empregos e rendas para a economia. A participação dessas empresas representa a 

quase totalidade dos estabelecimentos nos diversos setores da economia e absorve 

um grande contingente de mão-de-obra. 
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Nos diversos países, assim como no Brasil, há mecanismos de apoio ao 

crédito às micro e pequenas empresas. Com isso, tende a contribuir ao 

aperfeiçoamento constante para o fomento destas. 

No Brasil, ainda há poucos centros cooperativos mantidos com recursos 

provenientes de contribuições das empresas associadas e de subsídios de órgãos 

públicos de política científico-tecnológica, como os existentes no Japão e na 

Alemanha, que têm como função viabilizar economicamente as inovações pelos 

ganhos de escala, diminuindo ao mesmo tempo a distância que separam os 

produtores dos usuários de tecnologia. 

4.4. CONTEXTUALlZAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS NA 

REGIÃO NORTE 

A Região Norte do Brasil apresenta algumas singularidades que vale a pena 

demonstrar a partir da construção dos indicadores como IDH (índice de 

Desenvolvimento Humano), Valor Bruto da Produção Industrial, desempenho do 

Valor da Transformação Industrial e Produto Interno Bruto. 

A tabela 3, abaixo, denota a evolução do IDH na Região Norte a partir dos 

anos 2000 e 2007. O que se percebe é que o IDH de todos os estados da Região 

Norte mostra uma significativa melhora nos índices de qualidade de vida, da 

educação e do nível de renda da população local - que congrega quase 20 milhões 

de habitantes. Os destaques foram os estados do Amazonas e Acre que 

melhoraram seus indicadores acima de 8% no período. 

Tabela 3: Desempenho do índice de 
Desenvolvimento Humano na Região Norte 
Estados 2000 2007 Variação % 

Amazonas 0,73 0,79 8,22 
Acre 0,72 0,78 8,33 
Rondônia 0,75 0,78 4,00 
Roraima 0,75 0,78 4,00 
Pará 0,73 0,78 6,85 
Tocantins 0,73 0,78 6,85 
Amapá 0,75 0,80 6,67 
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Fonte: IBGE - Anuários Estatisticos do Brasil, 2000-2007. 

Do lado da percepção meramente econômica, a tabela 4, abaixo, demonstra o 

desempenho do valor bruto da produção (VBP) dos estados que compõe a Região 

Norte comparando dois períodos, de 2000 e 2007. Amazonas e Pará, ainda que 

apresentem dinâmica econômica diferente pelo fato do primeiro ser mais industrial 

tecnologicamente e o segundo mais ligado à indústria extrativa, continuam a 

desempenhar, em termos absolutos, a dianteira dos resultados. 

Em termos relativos, o Estado que mais evoluiu foi o Amapá - fruto de suas 

vantagens comparativas como a sua localização estratégica e a proximidade com o 

mercado externo favorecidos pela elevação dos preços das commodities minerais 

produzidas no próprio Estado. 

Tabela 4: Desempenho do Valor Bruto da Produção 
Industrial da Região Norte - 1.0000 R$ 
Estados 2000 2007 Variaião % 

Rondônia 427.638 2.122.101 396,24 
Acre 39.849 179.862 351,36 
Amazonas 10.181.195 46.766.065 359,34 
Roraima 16.628 60.484 263,75 
Pará 3.810.998 16.973.988 345,39 
Amapá 67.526 352.763 422,41 
Tocantins 321.898 1.119.207 247,69 
TOTAL 14.865.732 65.574.470 341,11 
Fonte: IBGE - Anuários Estatísticos do Brasil, 2000-2007. 

A tabela 5, abaixo, apresenta outro indicador econômico -Valor de 

Transformação Industrial (VTI) - dentro de um sentido de evolução entre os anos de 

2000 e 2007. Amazonas e Pará são os estados que apresentam o maior VTI 

absoluto da região, fruto, naturalmente, da dinâmica econômica de suas indústrias. 

Em termos relativos, Amapá e Rondônia apresentam uma variação maior no 

período, fruto, pode-se dizer dos efeitos e influência propagadores da Zona Franca 

de Manaus. Do outro lado, Tocantins, Roraima e Pará, considerando os sete anos 

que separam o período, não avançaram tão acentuadamente quanto os outros 

estados federados da Região Norte. 
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Tabela 5: Desempenho do Valor da Transformação 
Industrial da Região Norte - 1.000 R$ 
Estados 2000 2007 Varia<.(ão % 

Rondônia 182.466 1.126.990 517,64 
Acre 18.954 95.688 404,84 
Amazonas 4.473.221 19.769.522 341,95 
Roraima 8.657 30.665 254,22 
Pará 2.050.890 8.165.561 298,15 
Amapá 41.723 259.972 523,09 
Tocantins 77.757 276.118 255,10 
TOTAL 6.853.668 29.724.516 333,70 

Fonte: IBGE - Anuários Estatis!icos do Brasil, 2000-2007. 

Analisando a tabela 6 pode-se perceber que os estados que mais 

apresentaram um crescimento do produto entre 2000 e 2007 foram Pará e 

Amazonas - isto em termos absolutos. Do lado do Pará, os destaques foram a 

indústria extrativa mineral, capitaneado pela Vale e o agronegócio. Tocantins foi o 

Estado que mais apresentou uma variação positiva do PIB - variou mais de 352%. 

Tabela 6: Desempenho do Produto Interno Bruto 
da Região Norte - 1.000 R$ 

Estados 2000 2007 Variação % 
Rondônia 5.625.000 15.003.000 166,72 
Acre 1.703.000 5.761.000 238,29 
Amazonas 18.873.000 42.023.000 122,66 
Roraima 1.117.000 4.169.000 273,23 
Pará 18.914.000 49.507.000 161,75 
Amapá 1.968.000 6.022.000 206,00 
Tocantins 2.450.000 11.094.000 352,82 
TOTAL 50.650.000 133.579.000 163,73 

Fonte: IBGE - Anuários Estatísticos do Brasil, 2000-2007. 

Portanto, é neste cenário de crescimento do 10H, do crescimento da produção 

industrial e do Produto Interno Bruto - considerado o principal indicador da dinâmica 

econômica de qualquer país - é que podemos perceber a expressividade da micro e 

pequena empresa na Região Norte do Brasil. 

De acordo com a tabela 7, abaixo, utilizando o ano de 2006 como referência, 

a Região Norte detinha quase 74 mil estabelecimentos de micro e pequeno porte -

sendo que apenas o segmento de micro empresa congregava 82,3% do total 
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existente. O Estado do Pará, sozinho, sinalizava o domínio com quase 40% da 

quantidade total. 

Tabela 7: Número de micros e pequenas empresas na Região Norte - 2006. 

Região Norte 
Acre 
Amapá 
Amazonas 
Pará 
Rondônia 
Roraima 
Tocantins 
TOTAL 
Fonte: SEBRAE, 2008, p.32. 

Micro 
Micro e pequenas empresas 

3.103 
2.681 
9.558 

23.215 
12.205 

1.994 
8.119 

60.875 

Pequena 
597 
640 

2.792 
5.446 
2.046 

372 
1.207 

13.100 

Total 
3.700 
3.321 

12.350 
28.661 
14.251 
2.366 
9.326 

73.975 

A tabela 8 quantifica o domínio da micro empresa o domínio da micro 

empresa na Região por setor de atividade. O setor de comércio foi o mais dinâmico 

- em termos quantitativo - com 51,5% do total, seguido pelo serviços, indústria e 

construção, respectivamente 32,9%, 11,2% e 4,4%. 

Tabela 8: Número de micro e pequenas empresas por setor de atividade e 
porte na Região Norte - 2006. 

Porte Comércio Servi~os Indústria Constru~ão TOTAL 
Micro 31.882 19.533 6.728 2.732 60.875 
peguena 6.248 4.805 1.541 506 13.100 
TOTAL 38.130 24.338 8.269 3.238 73.975 
Fonte: SEBRAE, 2008, p.35. 
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5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos desse estudo foi o estudo 

de caso, por se tratar de uma estratégia de pesquisa muito empregada em 

problemas contemporâneos. 

Para Vilabol (2008), o estudo de caso é: 

Uma categoria da pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um 
estudo de uma entidade bem definida, como um programa, 
uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma 
unidade social. Visa conhecer o seu "como" e os seus 
"porquês", evidenciando a sua unidade e identidade própria. É 
uma investigação que se assume como particularística, 
debruçando-se sobre uma situação específica procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 

o estudo de caso é evidenciado por seu alto cunho descritivo, no qual 

pesquisador não tem a intenção de intervir na situação explorada, o interesse é 

descobrir como ela surge e em que momentos os problemas tornam-se evidentes. 

Pode ser desenvolvido a partir da utilização de várias ferramentas, não necessitando 

ser meramente descritivo, uma vez que o pesquisador tem a liberdade de tecer 

análises críticas e interrogações acerca da situação estudada. Dias (2004), defende 

que o estudo de caso é particularmente apropriado para pesquisadores individuais, 

pois dá a oportunidade para que um aspecto de um problema seja estudado em 

profundidade dentro de um período de tempo limitado. 

Silva (2009) descreve que o método do estudo de caso é um método 

específico de pesquisa de campo. Portanto, escolheu-se como meio de investigação 

a pesquisa de campo, pois possibilita a investigação de fenômenos à medida que 

ocorrem, sem interferência significativa do investigador. Esse meio é útil quando a 

compreensão dos processos sociais em seu contexto organizacional ou ambiental é 

importante para a pesquisa, assim como na exploração de novos processos ou 

comportamentos. 

o universo do campo de pesquisa deste estudo é composto por duas 

empresas - Artesanato Juruá Ltda 7 e Ourogema Silva e Freitas Ltda8 ambas 

7 Disponível em: httpl/:www.produtosjurua.com.br 
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instaladas no Município de Belém e devidamente assistidas pelo SEBRAE do Estado 

do· Pará. Para esta pesquisa, foram entrevistados os diretores-presidentes destas 

empresas, também proprietários. 

A natureza desta pesquisa é qualitativa e a coleta de dados foi realizada por 

meio da aplicação de um questionário aberto (ver apêndice A). Por fim, a análise dos 

resultados foi apresentada após leitura e interpretação minuciosa dos dados em total 

alinhavamento com a problemática do trabalho. 

8 Disponível em: httpll:www.ourogemajoias.com.br. 
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6. O CASO DO SEBRAE NO ESTADO DO PARÁ 

6.1. HISTORIZAÇÃO 

o SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - é uma 

organização normativa de caráter nacional que orienta o Sistema SEBRAE e fornece 

as normas e diretrizes estratégicas de atuação às unidades localizadas nas capitais 

e principais cidades do Brasil. A atuação do Sistema Sebrae é conceitualmente 

homogênea, sendo respeitadas as particularidades de cada região. 

A origem do SEBRAE no Brasil remonta o início dos anos 70 do século 

passado, quando, então, não havia a menor consciência da importância social e 

econômica dos pequenos e micros negócios a partir dos seus próprios donos. 

Naquela época o entendimento de ser empresário era ser grande. Este era o foco. 

Não existia, com efeito, espaço para o pequeno empreendedor, nem fora nem 

dentro das políticas e programas de Estado (SEBRAE, 2010). 

Assim, então, nasce o SEBRAE - como suporte de capacitação empresarial a 

programas de crédito destinados a empresas de médio porte, já, em confronto com a 

idéia que até então predominava, de incentivo somente à grande produção. Sua 

atuação incorpora iniciativas pioneiras tais como capacitação de consultores em 

ações de assistência técnica pontuais, fundamentalmente ligadas à concessão de 

créditos e, gradativamente, ampliadas, com ou sem crédito, a pequenas e 

microempresas, nas quais logo concentra sua ação. 

Nos anos 80 da década passada o sistema SEBRAE se depara com um 

cenário empresarial em forte crise, fruto, naturalmente, da grande crise que assolou 

o Estado brasileiro que perdeu o seu poder de financiar o desenvolvimento das 

grandes, médias e pequenas empresas. Ainda assim, abriu-se à sociedade e a 

movimentos que reinvindicavam uma política econômica que levasse em conta as 

necessidades do empresário de porte menor. 

Dos anos 80, então, nasceram as condições que dariam um suporte efetivo 

ao atual modelo institucional desenvolvido pelo SEBRAE. Foi um período de 

mobilização de grandes lideranças empresariais e pequenos empreendedores, com 

o apoio do Congresso Nacional e da opinião pública. Assim, nesses anos, ocorrem 
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as primeiras experiências do sistema SEBRAE em ações comunitárias e em 

programas setoriais - e assim, a pequena empresa vai ganhando grandes espaços 

na mídia e na sociedade brasileira. Definitivamente, o SEBRAE vai assumindo nova 

grandeza em sua missão, que é dar assistência direta, via capacitação, às pequenas 

e micro empresas. 

Nos anos 90 do século passado o SEBRAE conquista, efetivamente, o seu 

espaço na realidade endógena nacional como uma instituição preparada para dar 

suporte à micro e pequena empresa. Torna-se visível efetivamente ao mercado. 

Abrem-se, assim, inúmeras frentes de trabalho - capacitação, consultoria, 

orientação in loco, etc. - multiplicando, também, o número de parcerias e 

terceirizados. 

No Pará, o SEBRAE foi instituído em 10 de maio de 1974 com a denominação 

de Centro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa do Estado do Pará 

- CEAG/PA. Em 19 de junho de 1979, cinco anos depois, passou a se chamar 

Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Estado do Pará - CEAG/PA. Em 

1990, foi alternado em Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, integrante do 

chamado "Sistema S", ligado ao desenvolvimento empresarial, sob a denominação 

de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará - SEBRAE

PARÁ. 

Mediante a Lei 8.029, o SEBRAE-PARÁ passou a ser administrado por meio 

de um Conselho Deliberativo, formado por entidades representativas do Governo e 

da área empresarial. O Conselho Deliberativo é composto por 15 membros, dentre 

os quais são eleitos 3 para o Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva é formada por 3 

membros indicados pelo Conselho Deliberativo. 

A missão institucional do SEBRAE-PARÁ é desafiadora no atual estágio da 

competição entre as empresas - que é promover o desenvolvimento sustentável, a 

competitividade das pequenas e micro empresas e o fomento e alinhamento ao 

empreendedorismo nos municípios paraenses. São mais de 38 mil empresas 

paraenses, atualmente, gerando emprego, oportunidades e renda no setor de 

comércio, 8,7 mil no setor industrial e 11,5 mil no setor de serviços (SEBRAE, 2010). 



61 

Do percentual de empregos gerados no Norte do Brasil, de 1996 a 2002, mais de 

58% foram gerados por pequenas e micro empresas. 

o SEBRAE-PARÁ promove uma série de eventos e capacitação através de 

ferramentas de gestão e orientação que juntos mobilizam e disseminam o 

empreendedorismo e o associativismo entre os agentes envolvidos visando, assim, 

a construção de um ambiente favorável à sustentabilidade e à ampliação dos 

pequenos negócios. Esse ambiente vale dizer, passa por uma carga tributária 

menor, diminuta burocracia, facilidade de acesso ao crédito, a novos mercados, à 

tecnologia e ao conhecimento. O SEBRAE intervém justamente para atenuar esses 

grandes problemas que ainda minam o desempenho de muitas pequenas e micros 

empresas no Brasil e no próprio Estado do Pará. 

6.2. CONTEXTO ATUAL E MODELO DE GESTÃO 

Atualmente o SEBRAE, inclusive o SEBRAE-PARÁ, diversificou a sua 

operação para melhor servir as micros e pequenas empresas. Neste sentido, oferta, 

além de palestras e cursos, consultorias e outras informações sobre gestão - o que 

de fato ajuda o pequeno negócio a se aproximar ainda mais de parceiros e clientes 

contribuindo, assim, para deixar as micros e pequenas empresas mais próxima de 

uma postura empreendedora que pressupõe foco competitivo e melhor lucratividade. 

A forma como o SEBRAE-PARÁ trabalha é totalmente alinhada com o 

sistema SEBRAE Brasil. Sua ferramenta básica para aumentar a competitividade e 

sustentabilidade dos micros e pequenos negócios é a informação. Todas as ações, 

produtos, projetos e serviços da instituição têm como fundamento na sua existência 

a cultura focada no aprendizado e do uso do conhecimento pode garantir uma 

gestão profissional inovadora e eficiente. 

Para repassar eficazmente e continuamente a informação qualificada, o 

SEBRAE utiliza diversos produtos tais como cursos, consultorias, treinamentos, 

palestras, seminários, eventos e publicações, entre outros. A criação e o fomento de 

novos canais e formatos de comunicação que aperfeiçoem a disseminação do 
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conhecimento, no atual advento da revolução tecnológica, estão se tornando 

também uma prioridade estratégica no apoio às micro e pequenas empresas. 

o atendimento do SEBRAE é feito de forma coletiva ou individual e de modo 

presencial oUà distância. O objetivo da instituição, conforme a sua presidente, é 

fornecer um atendimento fundamentado na excelência possibilitando, assim, um 

relacionamento duradouro e assistido entre o SEBRAE e o empreendedor. Neste 

sentido, a Instituição atua .em quatro áreas consideradas chaves para o crescimento 

dos micro e pequenos empreendimentos. São elas: 

1. Articulação e interação de políticas públicas que criem um ambiente institucional 

mais favorável; 

2. Acesso a novos mercados; 

3. Acesso à tecnologia e inovação; 

4. Facilitação e ampliação do acesso aos serviços financeiros. 

Essas quatro áreas são igualmente prioritárias para o desenvolvimento da 

própria economia nacional o que faz com que se perceba que as linhas estratégicas 

do SEBRAE encontram-se alinhadas com os pressupostos do progresso econômico 

e social nacional nos seguintes pilares: Indústria, Comércio e Serviços. O segmento 

de serviços e comércio origina-se do dinamismo na geração de empregos, que 

impacta inexoravelmente na competitividade dos demais setores. A indústria é uma 

das maiores - se não a maior - engrenagem de crescimento do país e representa a 

maior expressão da criatividade e originalidade do produto brasileiro. O setor de 

agronegócio é uma grande alavanca da economia nacional representando, na 

média, 28% do PIB brasileiro e 37% das exportações (SEBRAE-2010). 

O modelo de gestão do SEBRAE-PARÁ, desde 2003,é fundamentado no 

modelo de gestão denominado Gestão Estratégica Orientada para Resultados, ou 

simplesmente GEOR. Essa metodologia - e suas respectivas ferramentas - tem 

como objetivo coordenar e sistematizar, em todo o Brasil, as várias centenas de 

projetos gerenciados pelas unidades de negócio. Com o GEOR, em termos de 

resultados, o SEBRAE-PARÁ conseguiu alavancar, no curto prazo, sua capacidade 

de atendimento aos pequenos e micros empreendimentos. Os pontos fundamentais 
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ligados às práticas de planejamento e gestão do SEBRAE, em nível nacional ou 

local, são quatro e obedecem a seguinte ordem: 

• direcionamento para os beneficiários, 

• foco em resultados, 

• adensamento da visão estratégica, 

• intensidade, prontidão e proximidade da ação gerencial. 

A internet desempenha um papel fundamental no atual modelo de gestão 

desenvolvido pelo SEBRAE.;.PARÁ. Por meio dela, é possível fazer a gestão de 

centenas de projetos gerenciados pelo órgão formando, neste sentido, uma grande 

rede de profissionais existentes em de todo o Brasil, que acompanham, vale dizer, 

em tempo real, todas as etapas. Trata-se de uma transparência que demonstra o 

compromisso da instituição SEBRAE com o desenvolvimento das pequenas e micro 

empresas do Pará e do Brasil. 

o Sigeor - Sistema de Informação da Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados - é a ferramenta idealizada para servir de apoio à tomada de decisão 

utilizada na GEOR. É um ambiente de gestão e colaboração construído para apoiar 

a agilizar decisões fundamentais, estratégicas, de cada projeto, por meio do 

gerenciamento e monitoramento dos mesmos pelas instituições parceiras. O Sigeor 

permite, a partir de uma percepção sistêmica, que os beneficiários de cada projeto, e 

a sociedade em geral, possam acompanhar as ações que estão sendo 

desenvolvidas e os resultados alcançados, o que contribui para a qualidade dos 

projetos em operação. 

6.3. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO 

ESTADO DO PARÁ 

A educação, seguida de conhecimento, sempre foi base para determinadas 

conquistas. No ramo do empreendedorismo a educação passar a ser uma 

ferramenta muito eficaz na identificação e no aperfeiçoamento do empreendedor, 

que obtém conhecimento suficiente para iniciar seu negócio, possibilitando ter o 

mínimo necessário para administrá-lo. Muitas ações neste sentido estão sendo 
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realizadas para incentivar e fomentar o espírito empreendedor existente nas 

pessoas. 

Atualmente a educação empreendedora pode ser encontrada em diversas 

instituições, tanto pública como privada. Nos últimos anos as faculdades estão 

preparando seus alunos para serem futuros empreendedores, sendo geradores de 

emprego e renda e não sendo apenas mais um galgando uma vaga no acirrado 

mercado de trabalho. O Estado também incentiva os potenciais empreendedores 

oferecendo capacitações - cursos, treinamentos, consultorias e assessorias com 

profissionais qualificados para ajudar a transmitir informação suficiente para 

qualquer pessoa interessada em abrir seu negócio. Entretanto a educação 

empreendedora, com efeito, ainda precisa ser levada mais a serio para mostrar todo 

o potencial empreendedor do Brasil. 

O SEBRAE desenvolve cursos e outras ações de educação que 

proporcionam aos participantes o desenvolvimento de competências específicas de 

gestão empreendedora que possam contribuir para a melhoria do desempenho dos 

pequenos negócios. Estes cursos e ações favorecem a construção de 

conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências que possam contribuir 

para a melhoria do desempenho dos pequenos negócios no Brasil. O resultado 

desta iniciativa contribui para o incremento da criação de micro e pequenas 

empresas por oportunidade, no aumento de sobrevivência dessas empresas e na 

evolução da participação das micros e pequenas empresas no mercado de trabalho, 

no PIB e nas exportações nacionais (SEBRAE, 2010). 

O modelo educacional adotado pelo SEBRAE prevê uma educação dinâmica, 

significativa, abrangente e contextualizada de modo que possa atender com 

qualidade um número cada vez maior de clientes - seja em programas presenciais 

ou pela educação à distância, on line, utilizando-se de diversas mídias para o 

alcance dos objetivos em todo o território brasileiro. 

O empreendedorismo, neste sentido, passa a ser disseminado a partir de um 

processo de ensino-aprendizagem, que foca a relação do professor-educando -

profissional, portanto, que transcende o espaço físico de aula para encontrar os 

conteúdos e as ferramentas necessários para a concretização do "saber prático 

mercadológico". Viabiliza, assim, a formação de curvas de experiência e de 
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aprendizado - geralmente positivas - e de reflexões voltadas para a percepção 

desenvolvimentista levando, desta forma, o indivíduo a perceber e vivenciar 

situações que jamais imaginara existir ou acontecer algum dia (BRASIL, 2006). 

Sendo assim, o investimento em educação empreendedora é de vital 

importância para o desenvolvimento sócio-empresarial no Brasil, pois além de 

contribuir para o surgimento de novas empresas, pequenas ou grandes, contribui 

também para o desenvolvimento econômico do Brasil e dos Estados, devido à 

injeção de dinheiro na economia e ao fato de criar emprego e renda para a 

população. 

Definitivamente, hoje, o SEBRAE está mais próximo das pequenas empresas, 

inclusive com forte presença em ambientes online para quem deseja se capacitar, 

inclusive com vários cursos da área de gestão, finanças e também construção de 

plano de negócios. 

A estratégia de incentivar o empreendedorismo utilizado pelo SEBRAE-Pará 

são várias e variam caso a caso, mas o certo é que vão do atendimento individual ao 

atendimento coletivo. De forma simples, pode-se dizer que o SEBRAE atende ao 

público externo com os seguintes serviços: 

• Cursos subsidiados e gratuitos, de forma presencial ou à distância. Um dos 

destaques desses cursos é o EMPRETEC, considerado como um dos mais 

completos sobre o comportamento empreendedor para pequenos, médio, 

micros ou grandes negócios. Os cursos oferecidos pelo SEBRAE-PARÁ são 

vários: atendimento ao cliente, contabilidade, qualidade, oratória, formação de 

preços, gestão para pequenas e micros empresas, etc. 

• Consultoria. Neste tipo de serviço, o SEBRAE-PARÁ presta consultoria a 

empresas em formação e empresas também já formalizadas e mais 

avançadas. As consultorias são presenciais e envolvem estudos de plano de 

negócios, de viabilidade, marketing, gestão financeira, inovação e tecnologia, 

além de diagnósticos para situações específicas. 
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• Informação técnica. Neste tipo de serviço desenvolvido pelo SEBRAE-PARÁ 

o pequeno empreendedor encontra informação e publicações sobre questões 

teóricas e técnicas para condução de seu negócio. São temas que tratam de 

vendas, gestão, finanças e tecnologia da informação. A informação neste 

caso é genérica e não está dirigida unicamente a determinada empresa. Ela é 

oferecida a partir de uma demanda do cliente sem um processo de 

diagnóstico. Outro destaque é que a informação é oferecida de forma 

presencial nos pontos de atendimento do próprio SEBRAE ou através de 

meios tais como rádio, televisão, internet, telefone, impressos e vídeos. 

• Promoção e acesso a mercado. Neste tipo de serviço, o SEBRAE-PARÁ 

ajuda a empresa a se aproximar dos parceiros, fornecedores e clientes para o 

desenvolvimento de seu próprio negócio. Neste sentido, viabiliza a 

participação do empreendedor na forma presencial ou online em eventos do 

seu interesse, seja como visitante, expositor ou participante. Os principais 

programas do SEBRAE para promoção e acesso a mercado são: bolsa de 

negócios, internacionalização da micro e pequena empresa, canal do 

fornecedor, central de negócios, feira do empreendedor, comércio Brasil, 

comércio justo e solidário, programa SEBRAE de franquias e rodada de 

negócios. 

• Acesso a serviços financeiros. Neste ponto, o SEBRAE-PARÁ reconhece que 

a falta de crédito é um dos grandes obstáculos para a efetivação do 

desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil. De fato o SEBRAE não é 

um banco e não empresta recursos, mas reconhece que pode contribuir para 

criar uma estrutura adequada de atendimento a seus clientes. Para isso 

presta informações e faz articulações com instituições financeiras públicas e 

privadas e órgãos de supervisão e controle de tal forma que possa reduzir as 

barreiras que enfrentam os empreendedores na busca por recursos 

financeiros. 

6.4. ATUAÇÃO DO SEBRAE NO ESTADO DO PARÁ 
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Conforme destacado no capítulo anterior (ver tabela 7), o Pará é o estado da 

Região Norte que congrega o maior número de micros e pequenas empresas - e 

isto é reflexo dos indicadores demonstrados anteriormente onde se percebe um 

grande dinamismo econômico - e menor concentração entre empresas se for 

comparado ao estado do Amazonas. 

Se em 2006 o estado tinha um montante de 28.661estabelecimentos entre 

micros e pequenos negócios formais, em 2009 este universo é maior - cerca de 40 

mil, o que corresponde um aumento de 32% no período com crescimento médio de 

10% ao ano. 

o SEBRAE-PARÁ dá atenção a todos os setores - como serviços, comércio, 

indústria e construção - mas pelas peculiaridades regionais merece, também, 

atenção especial, o agronegócio. No Estado do Pará são atendidos pelo SEBRAE, 

do setor de agronegócios, cerca de 20 projetos, em média, por ano, distribuídos em 

14 segmentos como agroenergia, agricultura orgânica, apicultura, aqüicultura e 

pesca, café, derivados de cana-de-açúcar, carne, floricultura,leitee derivados, 

hOrticultura, mandiocultura, ovinocaprinocultura e plantas medicinais e aromáticas. 

o que se pode perceber neste tipo de atuação no agronegócio é a 

preocupação do SEBRAE com os problemas regionais brasileiros relacionados ao 

campo. Agindo desta forma, no Estado do Pará, a Instituição procura, por meio de 

uma metodologia fundamentada na prática da abordagem, promover, integrar e 

incentivar diversos mecanismos de administração cujo objetivo é a implementação e 

efetivação de estratégias e instrumentos voltados para o desenvolvimento 

econômico, financeiro e sustentável de todos os processos que envolvem a cadeia 

produtiva dos produtos envolvidos. 

A atuação do SEBRAE, contudo, continua sendo intensa na zona urbana e no 

segmento de comércio e serviços. O comércio varejista no Brasil, por exemplo, 

reúne mais de 1,3 milhão de pequenas e micros empresas que geram, na média, 7 

milhões de novos postos de trabalho. Comércio e serviços são setores estratégicos 

para o SEBRAE-PARÁ por desenvolverem projetos em diversos segmentos tais 

como bares, farmácias, mercearias e restaurantes, entre outros. A instituição 

promove capacitações e consultorias para ampliar o conhecimento e trabalha com 



68 

metodologias de integração cooperativa. O objetivo é modernizar, qualificar e 

ampliar a competitividade dos diversos pólos e redes existentes de pequenos 

empreendimentos comerciais com interesses comuns. 

O setor de serviços, marcado pelo forte dinamismo que provoca na geração 

de emprego e renda e, também, por influenciar diretamente a competitividade dos 

demais setores, acaba merecendo atenção especial do SEBRAE. Trata-se de um 

setor que agrega uma diversidade de segmentos, que vão de empresas de serviços 

técnicos a logísticas especializadas e ocupa formalmente, no Brasil, mais de 4 

milhõesde pessoas. 

Além dos segmentos tradicionais de serviços e comércio. o SEBRAE-PARÁ 

incentiva setores com potencial crescimento e aposta, também, no desenvolvimento 

de novos mercados e novos formatos comerciais. É o caso dos segmentos de 

turismo, entretenimento e do artesanato. As soluções desenvolvidas pelo SEBRAE

PARÁ já trazem bons retornos para o turismo - segmento econômico que agrega 

vários outros elos em suas operações mercadológicas como hotelariá, diversão, 

cultura e alimentação. Para elevar o padrão de competitividade e qualidade do setor, 

a Instituição vem firmando parcerias com instituições privadas e públicas.,.. entre elas 

está o Ministério do Turismo. que atualmente vem promovendo um ambiente muito 

favorável para o crescimento do setor. 

No setor de cultura e entretenimento, o SEBRAE-PARÁ investe em poucas 

áreas, ainda, como,·· por exemplo, em projetos voltados à produção de música 

independente. O fato é que o mercado de cultura e entretenimento já ocupa 

grandes proporções na formação de riqueza em muitos países. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, em 2002, respondeu por 6% do PIB EUA e por 4% da força bruta de 

trabalho. Na Inglaterra esse mercado correspondeu, em 2001, a 8,2% do PIB e 

empregou 6.4% da força trabalho. Na África do Sul e no Canadá, a economia da 

cultura e do entretenimento emprega 17% e 5% da força de trabalho, 

respectivamente (SEBRAE, 2010). 

O segmento industrial também é apoiado pelo SEBRAE-PARÁ. No Brasil é a 

principal engrenagem que faz rodar a economia e que geral 3,7 milhões de 

empregos. No Pará, são mais de 8,7 mil empresas que atuam nesse segmento. 
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Neste sentido, o SEBRAE desenvolve cerca de 400 projetos coletivos de micro e 

pequenas empresas industriais, reunidas em arranjos produtivos locais, chamados 

APLs, encadeamentos com grandes empresas e outras formas de parcerias e 

cooperação. 

O objetivo maior no apoio às pequenas e micros empresas do segmento 

industrial é desenvolver alianças estratégicas entre organizações de diferentes 

setores possibilitando, desta forma, maior sinergia entre projetos e a integração de 

cadeias produtivas. Os projetos desenvolvidos pelo SEBRAE beneficiam, nesta 

linha, empresas tais como madeira, têxtil, confecção, móveis, alimentos e bebidas 

industrializados, construção civil, biotecnologia, cosméticos, calçados, couro, eletro

eletrônicos, gemas, jóias, indústrias gráficas, olaria, metal-mecânico, cerâmica, 

pedras, rochas ornamentais, petróleo, gás, plástico, químico, tecnologia da 

informação, brinquedos, fármacos, equipamentos médico-odontológico-hospitalares 

e papel - inclusive papelão. 
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7 . RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

As duas empresas retratadas abaixo - OUROGEMA e JURUÁ DA 

AMAZ6NIA - estão fortemente vinculadas ao SEBRAE-Pará. Esta vinculação ocorre 

no contexto de capacitação empresarial (colaboradores e gestores) e consultorias 

técnicas sobre gestão. Geralmente essa vinculação serve para cumprir alguns 

objetivos centrais que tanto essas empresas almejam: redução de custos, melhoria 

do produto, eficácia do atendimento, aumento de faturamento, liderança e qualidade 

dos serviços. 

7.1. ESTUDO DE CASO 1: EMPRESA OUROGEMA SILVA E FREITAS LTDA. 

A primeira empresa a ser pesquisada foi a Ourogema (Silva e Freitas Ltda.). 

Seu negócio foca a produção de abotoaduras, anéis, braceletes, brincos, colares, 

pingentes, prendedores de gravata, pulseiras e assemelhados. A empresa tem vinte 

anos de atuação no mercado. É uma empresa associada ao IGAMA (Instituto de 

Gemas e Jóias da Amazõnia). 

A Empresa Ourogema participa da Central de Negócios de Gemas e Joias da 

Amazônia, central, esta, pertencente ao SEBRAE/PA. O desafio da empresa, que se 

iniciou no mercado como uma prestadora de serviços para joalherias é continuar 

focando na inovação, qualidade e na pontualidade das entregas dos serviços 

contratados. Atualmente, a empresa possui 7 pontos de vendas. O endereço do 

negócio fica na Rua dos Mundurucus, 2860 Tel 3225-4345 I 8101-3902 Belém, Pa. 

O entrevistado foi o empresário Marcelo Monteiro, sócio e gestor principal do 

negócio. 

A primeira pergunta foi "Como a empresa tomou conhecimento do SEBRAE?" 

O empresário respondeu que foi através do Projeto Gemas e Jóias, onde o SEBRAE 

se apresentava para dar um suporte através de cursos e palestras. Destacou que: 

Inicialmente esses cursos não eram voltados para gestão, mas sim, 
muito mais, para os aspectos técnicos como domínio da 
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contabilidade e produção. A seleção das pessoas para participar 
desses cursos tinha por base a produção e as competências de cada 
um. Nesta época a empresa contava com 14 colaboradores. A 
descoberta do SEBRAE foi um diferencial para o nosso negócio para 
se manter no mercado até hoje. Até então, o aspecto de 
empreendedorismo para pequenas empresas, que é o nosso caso, 
não era o nosso foco. 

A segunda pergunta focou o aspecto da capacitação - se a empresa capacita 

os seus colaboradores e como? A resposta foi a seguinte: 

Capacita no SEBRAE. Todos são capacitados no SEBRAE, ainda 
mais agora que as opções de capacitação vão muito mais além dos 
cursos técnicos como motivação e relações interpessoais. 

A terceira pergunta foi - qual a contribuição do SEBRAE no seu negócio? 
Resposta: 

o SEBRAE é considerado o parceiro mais importante para o 
meu negócio. Não só pelos cursos de capacitação que são de 
grande valia na inserção da empresa no mercado quanto pela 
contribuição em serviços de consultoria, como precificação. 
Antigamente só fazíamos a precificação com base nos custos, 
agora focamos também a precificação com base nos 
concorrentes e valor percebido pelo cliente. Tudo isto é graças 
às consultorias do SEBRAE-Pa. 

o empresário também mencionou que sua crença no SEBRAE é decorrente da 

instituição ser muito reconhecida no mercado e ter, também, abrangência nacional e 

muita credibilidade. 

Quarta pergunta: o que significa empreendedorismo para o seu negócio? O 

empresário respondeu que é 

Algo que existe dentro de cada pessoa. O empreendedor é 
alguém que aproveita as oportunidades e que se antecipa aos 
acontecimentos do mercado. Considera a informação como o 
mais importante instrumento para o desenvolvimento das 
pessoas empreendedoras para tomar boas decisões em favor 
da empresa, mas sempre haverá risco. O empreendedorismo 
caminha lado a lado do risco. 

Quinta pergunta para o empresário: o que o senhor entende por plano de 

negócios? Neste item o empresário tem conhecimento do que é um plano de 
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negócio e da sua importância para o desenvolvimento empresarial. Reconhece que a 

empresa cresceu, mas de forma não planificada e sem um documento norteador 

para esse crescimento e principalmente para o acompanhamento dos negócios. O 

SEBRAE tem ajudado sobremaneira para a conscientização de ter um instrumento 

de gestão dessa característica. A empresa até que "planeja" algumas ações, mas 

sem fazer os registros das mesmas. Julga uma necessidade ter um plano de 

negócios. 

Sexta pergunta: quais os impactos percebidos pela empresa após a ajuda do 

SEBRAE? O empresário destacou que a empresa já cultivava valores tais como 

pontualidade na entrega dos serviços e a credibilidade conquistada ao longo dos 

anos de existência da empresa. Entretanto, não havia uma capitalização desses 

valores, sob os aspectos mercadológicos. Credita ao SEBRAE através de seus 

cursos / palestras hoje fazer a utilização desses valores empregando instrumentos 

do marketing. Foi um impacto significativo na condução dos negócios, inclusive com 

expressivo crescimento das vendas. 

Sétima pergunta: quais os pontos fortes do SEBRAE na visão do seu 

negócio? Segundo o empresário, são todos os cursos ligados às áreas de gestão, 

incluíndo finanças. Neste caso, os cursos sempre têm acompanhamento através das 

consultorias. Elogiou bastante o EMPRETEC, um curso de alto nível, para os 

empreendedores e ressalta que todos os serviços do SEBRAE dão ao empresário 

as ferramentas para uma boa gestão, cabendo ao empresário fazer o uso adequado 

de cada uma delas. 

Quais os pontos fracos do SEBRAE percebidos pela empresa? A resposta do 

empresário: 

Os cursos ministrados pelo SEBRAE são bastante facadas e 
específicos. Em função disso, falta, algumas vezes, a 
experiência por parte dos instrutores. O condicionamento 
teórico é excelente, mas a experiência, vivencia, prática do 
assunto abordado, deixa a desejar. Isto se nota em alguns 
treinamentos. Mas é raro. 

7.2. ESTUDO DE CASO 2: EMPRESA ARTESANATO JURUÁ L TDA 
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A segunda empresa pesquisada foi a Artesanato Juruá Ltda cujo nome 

fantasia é Cosméticos da Amazônia. Trata-se de uma empresa que foca seu 

negócio na venda de produtos como sabonete, creme, shampoo, etc. Na visão de 

seus proprietários, entretanto, a empresa vende sonhos, beleza, rejuvenescimento e 

saúde através de seus produtos. A localização do negócio é na cidade de Belém, 

localizado na Rua Deodoro de Mendonça, 319 CEP 66090-150, tel 3249-0797. A 

empresária entrevista foi a Sra. Sonia Busman, gestora e sócia. 

A primeira pergunta foi sobre como a empresa tomou conhecimento do 

SEBRAE. Resposta: 

Em primeiro lugar, a empresa nasceu da necessidade de criar um 
valor diferenciado para o cliente no sentido de rejuvenescimento e 
beleza. Para isto, a empresa buscou a incubadora de base Gerencial 
do SEBRAE/PA para o domínio do conhecimento, tecnologia etc. 
Sempre percebemos ser o SEBRAE de fundamental importância 
para a sobrevivência das organizações. 

Segunda pergunta - a empresa capacita os seus colaboradores e como? 

Resposta: 

Atualmente a empresa conta com 30 colaboradores e a empresa 
sempre investe na qualificação deste pessoal. Isto ocorre porque 
percebemos que é uma necessidade para que os negócios evoluam 
cada vez mais. Assim, a empresa sempre aproveita os cursos 
promovidos pelo SEBRAE, principalmente cursos relacionados 
motivação, atendimento e finanças. 

A terceira pergunta foi sobre a contribuição do SEBRAE/PA no negócio da 

empresa. Como ocorreu e ocorre? A empresária reconhece que o envolvimento do 

SEBRAE nos negócios foi um diferencial desde o início. Neste sentido, reconhece o 

nome e a competência da instituição SEBRAE. Diz que a contribuição do SEBRAE 

foi fundamental para fortalecer a marca JURUÁ, que também passou a ser forte e 

uma referência em produtos amazônicos relacionados à beleza. Diz, ainda: 

A união SEBRAE e Juruá só fez fortalecer o nosso negocIo em 
função da parceria com uma instituição de porte nacional e de 
grande credibilidade. Reconhecemos que os cursos do SEBRAE 
proporcionam boa capacitação para os nossos colaboradores e 
também reconhecemos as oportunidades proporcionadas pelo 
SEBRAE em viagens nacionais e internacionais o que muito 
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contribuiu para a divulgação dos produitos Juruá neste amplo 
mercado da globalização. 

Quarta pergunta: o que significa empreendedorismo para o seu negócio? A 

empresária entende que o empreendedorismo é um conceito relacionado ao amor 

pelo que se faz buscando sempre alternativas e aproveitando as oportunidades de 

mercado que são sempre várias. 

A quinta pergunta direcionada para a empresária foi sobre o que ela entende 

por plano de negócios? Reconhece que planejar não uma característica muito 

evidenciada pelos empresários brasileiros, mas não se pode trabalhar com 

improvisação. A improvisação é ainda a tônica, mas precisa ser superada. Declarou 

conhecer a natureza do documento, entretanto a empresa ainda não tem o seu. O 

plano de negócios ainda é o desafio maior para a sua empresa. Reconhece que o 

SEBRAE tem sido o maior conscientizador dessa necessidade. 

Sexta pergunta - quais os impactos percebidos pela empresa após a ajuda do 

SEBRAE? Ela diz: 

A empresa pela natureza familiar era uma empresa extremamente 
fechada. Com a abordagem do SEBRAE na empresa e a diminuição 
do receio de que o SEBRAE era um uma espécie de "espião" a 
Juruá começou a abrir as "portas e mentes" para novas tecnologias, 
processos mais otimizados e isso só contribuiu para o crescimento 
dos negócios. É muito grata ao SEBRAE por essa mudança. 

A sétima questão foi da percepção da empresária pelos pontos fortes do 

SEBRAE. A empresária destaca que um ponto forte considerável foi ter ajudado a 

empresa a avançar mais para outros mercados, inclusive o internacional. Os 

conhecimentos proporcionados pelos treinamentos e consultorias foram 

determinantes para isto. Outro ponto forte alinhado pela entrevistada foi a própria 

credibilidade que o SEBRAE desfruta no mercado. Neste sentido, reconhece que a 
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empresa que caminha junto ao SEBRAE agrega considerável valor para a sua 

marca. 

Sobre os pontos fracos - oitavo questionamento - a empresária acha que o 

SEBRAE trabalha muito com a pressão do tempo e ainda foca muito a questão do 

curto prazo. Espera, neste sentido, que o SEBRAE acompanhe mais amiúde o dia-a

dia da empresa, ensinando o básico, mas dentro da empresa, e bem próxima do 

mercado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando por base a realidade econômica, não apenas em nível local, mas 

estadual e nacional, observa-se ser comum a criação de micro e pequenas sem que 

o proprietário/gestor apresente qualquer preparo, no processo de montar seu próprio 

negócio, tendo por base apenas o sonho de independência financeira, de liberdade 

e de ficar rico. A história cotidiana tem demonstrado, entretanto, que uma pequena 

parcela desses aventureiros, também chamados empreendedores, são os grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento econômico e crescimento do país. Todavia, 

grande parte encontra um novo desengano quando faz opção pelo negócio próprio e 

acaba conhecendo uma realidade diferente da pretendida, a qual revela quão vil é o 

mercado em relação àqueles que não estão preparados. 

o papel do SEBRAE é de auxiliar o empreendedor a trilhar, de forma 

sustentável e competitiva, o caminho do empreendedorismo que é, ao mesmo 

tempo, desafiador e estimulante. Produz satisfação e propicia o crescimento pessoal 

e profissional daqueles que têm a vocação para abraçá-lo, somente podendo 

realizá-lo com coragem e persistência. 

o que todos sabem é que transformar uma idéia em negócio não é uma tarefa 

muito fácil, já que depende de inúmeros fatores, como o perfil do empreendedor, o 

planejamento do negócio e a técnica utilizada para colocar o negócio no mercado. O 

SEBRAE auxilia o empreendedor a encontrar os caminhos das pedras. É 

necessário, nesta caminhada, coragem direcionada a enfrentar os riscos inerentes 

aos que escolhem seu próprio caminho, muitas vezes, repletos de dificuldades e 

incertezas. 

Na visão do SEBRAE, alguns empreendedores, apesar de serem bons 

técnicos, não conhecem suficientemente o mercado, a gestão financeira ou 

administrativa, as leis ou o ambiente sócio-econômico. E, para se elaborar um plano 

de negócios, ferramenta essencial para quem se aventura em qualquer negócio, é 

necessário conhecimentos sobre o setor do negócio e o contexto mercadológico, 

bem como, vencer barreiras no relacionamento interpessoal. 
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As duas empresas mencionadas na pesquisa estão envolvidas em um 

sistema efetivo de parceria com o SEBRAE-Pará focando ações empreendedoras 

que auxiliam tanto no olhar inovador quanto na hora de perceber riscos e incertezas 

nos negócios. Sem o SEBRAE-Pará, as empresas reconhecem que estariam 

operando em cenários repletos de vulnerabilidade e sem uma postura mais proativa 

para os negócios. 

Um ponto fraco percebido pelas empresas, que inclusive as torna ainda 

vulnerável aos cenários de incertezas e riscos que o mercado proporcina, é que as 

duas ainda não realizaram um plano de negócios. Com efeito, isto é uma fragilidade 

mercadológica, mas que é compensada pelas constantes consultorias e apoios de 

capacitação realizados pelo SEBRAE-Pará. 

o SEBRAE-Pará é um órgão que continua a cumprir a sua grande missão -

que é orientar e direcionar micro e pequenos empresários na escolha e na condução 

do seu negócio, oferecendo suporte técnico no que diz respeito a cursos, palestras, 

consultorias e incubadoras de empresas. As duas empresas pesquisadas estão 

fortalecidas e competitivas no mercado paraense pela relação de parceria 

desenvolvido com o SEBRAE. 
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APÊNDICE 



APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

1. Nome e ramo do negócio. 

2. Como a empresa tomou conhecimento do SEBRAE? 

3. Quantos colaboradores a empresa tem? 

4. A empresa capacita os seus colaboradores? Como? 

5. Qual a contribuição do SEBRAE no seu negócio? 

6. O que significa empreendedorismo para o seu negócio? 

7. O que o Senhor (a) entende por plano de negócios? 

8. Quais os impactos percebidos pela empresa após a ajuda do SEBRAE? 

9. Quais os pontos fortes do SEBRAE na visão do seu negócio? 

10. Quais os pontos fracos do SEBRAE percebidos? 
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