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RESUMO 
 
 
O empreendedorismo pode ocorrer por oportunidade ou por necessidade e esses dois modelos 
contribuem para o desenvolvimento econômico e social de um país. Considerando que o 
Estado pode exercer um papel importante no desempenho da atividade empreendedora de 
pequenos negócios, este trabalho busca compreender como essa atividade é estabelecida no 
país e em São Paulo, com o objetivo de compreender como o governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atua para apoiar essa atividade e quais medidas 
foram estabelecidas visando mitigar os efeitos da pandemia nos pequenos negócios. Para isso 
esse trabalho se apoia em uma análise qualitativa baseada em levantamento bibliográfico e de 
informações públicas. Conclui-se que para a pandemia o governo redesenhou e criou novas 
medidas para apoiar os empreendedores, contudo, dado que a pandemia ainda não terminou, 
estudos posteriores poderão analisar com profundidade os efeitos dessas medidas. 
 
Palavras-chave: políticas públicas; gestão em políticas públicas; pandemia; Covid-19. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Entrepreneurship can occur by opportunity or by necessity and these two models contribute 
to the economic and social development of a country. Considering that the State can play an 
important role in the performance of the entrepreneurial activity of small businesses, this 
work seeks to understand how this activity is established in the country and in São Paulo, 
with the objective to understand how this State government, through the Secretariat of 
Economic Development, works to support entrepreneurial activity and what measures have 
been established to mitigate the effects of the pandemic on small businesses. For this analysis, 
this study is supported by a qualitative analysis based on bibliographic survey and public 
information. This study concludes that for the pandemic, the government redesigned and 
created new measures to support entrepreneurs, however, given that the pandemic has not yet 
ended, further studies will be able to analyze in depth the effects of the measures identified. 
 
 
Keywords: public policies; public policies management; pandemic; Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar como o governo do estado de São 

Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atuou para combater os 

impactos econômicos gerados pela COVID-19 à atividade empreendedora de pequenos 

negócios paulistas. 

Considerando o contexto de pandemia em 2020 e em 2021, com empresas fechando e 

trabalhadores perdendo os seus empregos, o empreendedorismo foi a principal forma de 

sobrevivência encontrada por muitas famílias. 

Se antes da pandemia as políticas voltadas ao empreendedorismo – sejam elas políticas 

de apoio financeiro, gerencial ou de regularização – sempre foram importantes para o setor, a 

crise econômica desencadeada pela pandemia não só reforçou a importância dessas medidas 

como também demandou um olhar cuidadoso por parte do governo visando a atenuação dos 

efeitos da crise no setor empreendedor. 

Pensando em uma limitação de escopo e na representatividade da atividade 

empreendedora de pequenos negócios no Estado de São Paulo, instiga compreender quais 

foram as ações estabelecidas pelo governo paulista para lidar com a referida crise. 

Dados do Sebrae-SP mostram que aproximadamente 30% do produto interno bruto 

(PIB) do Estado é oriundo do empreendedorismo (SEBRAE, 2018), uma vez que o Estado 

conta com cinco milhões de pequenos negócios1, representando 90% do total dos 

estabelecimentos existentes. Praticamente um em cada três paulistas realiza atividade 

empreendedora2. 

Portanto, dada a relevância do empreendedorismo para a sociedade e para a economia 

paulista, bem como o contexto de crise gerado pela COVID-19 em 2020 e em 2021, 

questiona-se o modo pelo qual o governo paulista atuou para apoiar o setor e evitar o 

fechamento de pequenos negócios. Indaga-se se para a gestão da crise novas medidas foram 

criadas, redesenhadas ou apenas renomeadas. 

Portanto, inicialmente, o trabalho ora proposto tem como objetivo inicial realizar um 

registro deste momento. O trabalho também pretende identificar o que foi feito em termos de 

                                                           
1 Pequenos negócios contemplam empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores 
individuais, conforme estabelecido pelo SEBRAE e pela classificação da Lei Geral das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
2 Fonte: Painel de Empresas do Data Sebrae, Sebrae-SP, disponível em: https://datasebrae.com.br/painel-de-
empresas-sp/. 
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gestão e políticas públicas pelo governo do Estado de São Paulo para auxiliar os 

empreendedores paulistas no período de um ano, desde o anúncio da pandemia, em março de 

2020 até março de 2021. O levantamento das ações estabelecidas de base para a compreensão 

da reação do governo para combater a crise em um segmento economicamente relevante. 

Trata-se de uma análise qualitativa baseada em levantamento bibliográfico e de 

informações públicas. Representantes do governo do Estado e da Secretaria de 

Desenvolvimento foram contatados para uma entrevista, de modo a compreender a concepção 

das medidas adotadas bem como a participação de outros atores da sociedade na gestão da 

crise. Contudo não houve resposta a esses contatos. 

A primeira seção desse trabalho apresenta uma reflexão sobre a atividade 

empreendedora, com base nas análises de Drucker (1987), Baumol (1968, 1996) e 

Schumpeter (1997) e expõe como esse conceito foi ampliado (DORNELAS, 2007; 

AMORÓS, CIRAVEGNA, MANDAKOVIC E STENHOLM, 2019; GRECO, 2020 e 2021), 

bem como pondera sobre o papel do Estado no desenvolvimento dessa atividade e a sua 

contribuição para a economia. 

 A segunda e a terceira seções discorrem sobre o empreendedorismo de pequenos 

negócios no país e no Estado de São Paulo, além de apresentar os mecanismos existentes para 

apoiar esta atividade no Estado. Dados do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) Nacional e de São Paulo serviram de apoio para mostrar a representatividade desse 

segmento na economia. Para facilitar a apresentação das informações mapeadas e a 

compreensão dos mecanismos existentes, foi adotada a categorização de políticas apresentada 

por Lundström e Stevenson (2005).  

A seção quatro visa apresentar, de forma não exaustiva, as iniciativas estabelecidas 

pelo governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para mitigar os 

impactos da pandemia nos pequenos negócios de São Paulo.  

Por fim, será apresentada uma análise sobre as ações estabelecidas pelo governo. Essa 

análise entende que, de uma forma ampla, o governo redesenhou e criou novas medidas para 

apoiar a atividade empreendedora de pequenos negócios visando neutralizar os impactos da 

pandemia ocasionada pela COVID-19 nesse segmento. Uma vez que os mecanismos de 

incentivo estabelecidos pelo Estado podem desempenhar um papel relevante no estímulo à 

atividade empreendedora (BAUMOL, 1996) e, considerando que a pandemia ainda não 

chegou ao seu fim, estudos futuros poderão analisar com profundidade o impacto das medidas 

estabelecidas pelo Estado para mitigar os efeitos da pandemia no pequenos negócios paulistas.
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1 UMA ANÁLISE SOBRE A ATIVIDADE EMPREENDEDORA 
 

Diversos são os trabalhos que tratam sobre empreendedorismo ou a ação de 

empreender, bem como as características do empreendedor. É possível encontrar na literatura 

uma associação entre empreendedorismo e inovação (DRUCKER, 1987; SCHUMPETER, 

1997; BAUMOL, 1968; DORNELAS, 2007), bem como análises que versam sobre a 

atividade empreendedora e a economia. (BAUMOL, 1968 e 1990; SARFATI, 2013; DE 

ALMEIDA, VALADARES, SEDIYAMA, 2017). 

Drucker (1987, p. 27-37) argumenta que o empreendedorismo tem relação com a 

existência de características especificas que levam à criação de algo novo, mudando ou 

transformando valores, aumentando a produtividade e o rendimento. Schumpeter (1982, p. 83-

85), em sua obra “Teoria do desenvolvimento econômico”, analisa o processo de produção e 

usa termos amplos como “empreendimento” para designar a realização de novas combinações 

(inovações) e “empresário” para definir as pessoas que desempenham essas novas 

combinações, juntamente com outros tipos de atividade. O autor também discorre sobre o 

papel do crédito no processo de produção e na atividade empreendedora. 

Já Baumol (1968, p. 64-65) busca diferenciar a atividade empregada por gestores e 

empreendedores – os quais também podem ser gestores ou não –, pela identificação de novas 

ideias e o emprego dessas na prática como algo intrínseco aos empreendedores.  

É compreensível que a capacidade de inovar seja uma característica do 

empreendedorismo. Também é comum essa característica ser acompanhada da capacidade de 

correr riscos, ter independência ou autonomia e a necessidade de realização. Contudo, 

também se observa a existência do empreendedorismo por necessidade, entendida como uma 

atividade simples, que não apresenta inovação em processos, produtos ou serviços, por vezes 

apresentando mínimas condições para empreender de forma estruturada, geralmente não 

contribuindo com impostos e outras taxas, e constituindo-se como um problema social 

(DORNELAS, 2007, p. 8).  

Desse modo, o empreendedorismo pode ocorrer tanto por oportunidade como por 

necessidade. O empreendedorismo por oportunidade é aquele que se constitui em atividades 

inovadoras, com potencial para criar empregos e aumentar a produtividade de uma economia, 

enquanto o empreendedorismo por necessidade ocorre como uma forma de compensar a falta 

de emprego e com frequência está ligado a atividades informais, recessão econômica e 

pobreza. De qualquer forma, a estrutura do Estado para o funcionamento do mercado atua 
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como um incentivo para o surgimento destes dois perfis, os quais, por sua vez, apresentam 

implicações para o desenvolvimento econômico (AMORÓS, CIRAVEGNA, 

MANDAKOVIC E STENHOLM, 2019).  

Essas duas categorias de empreendedorismo são contempladas nas análises do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Portanto, o GEM concebe o empreendedorismo como 

“qualquer tentativa de criação de um novo negócio, seja uma atividade autônoma e individual, 

uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente” (GRECO, 2020, p.20). 

Baumol entende que a disponibilidade de talento empreendedor e mecanismo 

motivacional podem ser fatores relevantes para o processo de crescimento econômico. 

Contudo, o autor (1968, p. 70) propõe uma abordagem voltada à análise dos fatores que 

estimulem a atividade empreendedora.  

O autor acredita que os mecanismos de incentivo estabelecidos para a atividade 

empreendedora, ou seja, as regras do jogo, desempenham um papel relevante no estímulo à 

atividade empreendedora e no papel que essa atividade exerce na economia, seja por meio de 

atividades produtivas – como inovação – ou atividades amplamente improdutivas – como 

busca de renda ou crime organizado –, consequentemente estimulando, ou não, o crescimento 

econômico. Com efeito, Baumol acredita que a política pode influenciar a alocação do 

empreendedorismo de forma mais eficaz do que influenciar a sua oferta em si (BAUMOL, 

1996). 

Ainda sobre a relação entre atividade empreendedora e economia, Sarfati (2013) 

entende que o estágio de desenvolvimento econômico de um país pode influenciar na escolha 

de políticas públicas voltadas para esta atividade. 

Dada a contribuição social e econômica da atividade empreendedora e a importância 

da política contemplar essa atividade, observa-se uma série de políticas que buscam estimular 

e/ou apoiar essa atividade, seja por meio de programas de capacitação e formação 

empreendedora, iniciativas de desburocratização, programas de acesso ao crédito, programas 

de fomento à inovação, programas de incubação de empresas e parques tecnológicos, dentre 

outras. (DORNELAS, 2018, p.17-18). 

É possível categorizar as políticas voltadas à atividade empreendedora em seis áreas 

(LUNDSTROM E STEVENSON, 2005, p.60-114): 

i) Promoção do empreendedorismo, que consiste em uma série de ações voltadas 

para a criação de uma consciência generalizada sobre o papel do empreendedorismo na 

economia, no aumento da visibilidade e do perfil empreendedor, na geração de atitudes mais 
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favoráveis em relação ao empreendedorismo e o seu papel na sociedade, para premiar e 

reconhecer empreendedores como modelos3. 

ii) Educação empreendedora, ou seja, a inclusão da educação empreendedora no 

sistema educacional. 

iii) Ambiente empreendedor, que são ações que buscam reduzir barreiras à criação 

de novos empreendimentos, ou até o crescimento ou saída desses empreendimentos do 

mercado. Essas ações podem ser desde a simplificação de processos de abertura, flexibilidade 

na contratação de mão de obra, redução de barreiras para a operação, regime de tributação 

específico, dentre outras. 

iv) Financiamento, uma vez que a falta de acesso ao financiamento pode impedir o 

surgimento, modernização e expansão da atividade empreendedora. Portanto, as ações são 

voltadas para a redução de custos de transação de empréstimos, redução de riscos de 

financiamento, melhoria do acesso ao financiamento, empréstimo governamental, fundos 

específicos para empréstimos, programas de capital semente4 para pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), programas de venture capital5, dentre outros. 

v) (Outras) Medidas de apoio ao negócio, cujo objetivo é melhorar os serviços de 

informação e consultoria existentes para cada estágio de desenvolvimento empreendedor e 

também atenda as necessidades dos empreendedores em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Essas políticas consistem em facilidade de acesso à informação, sistemas de 

redes de apoio, estratégias de incubação, serviços de aprendizagem, treinamento e mentoria. 

vi) Estratégias para grupos específicos, que são iniciativas voltadas para apoiar a 

atividade empreendedora de grupos específicos da população. 

 

2 O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E OS PEQUENOS NEGÓCIOS 
 

Os pequenos negócios representam uma parcela relevante da atividade 

empreendedora. 

                                                           
3 Podem ser atividades de (1) patrocínio de programas de televisão e campanhas publicitárias; (2) Programas 
que visam premiar o empreendedorismo (3) patrocínio de iniciativas nacionais relacionadas ao 
empreendedorismo, conferências e eventos regionais. 
4 Trata-se de um financiamento para projetos de inovação em fase inicial. 
5 Trata-se de um financiamento para projetos de inovação em fase de crescimento 
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No Brasil, os pequenos negócios são classificados de acordo com o enquadramento 

apresentado pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), conforme segue na 

tabela abaixo. 

Tabela 01 – Classificação dos pequenos negócios de acordo com a Lei das MPEs 

Definição Receita bruta 

Microempreendedor individual (MEI) Limitada a R$ 81 mil por ano 

Microempresa (ME) Igual ou inferior a R$ 360 mil por ano 

Empresa de pequeno porte (EPP) 
Superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 

4,8 milhões 

Fonte: Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, 2006) 
 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), instituição que é 

referência no apoio ao empreendedorismo no país, considera a classificação da Lei Geral das 

MPEs para as suas atividades de apoio aos pequenos negócios, bem como adota parâmetros 

como o número de empregados de acordo com o segmento (SEBRAE 2006 apud BOECHAT, 

2008). 

Tabela 02 – Classificação das MPEs 

Porte/Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresas Até 19 empregados Até 9 empregados 

Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 
Fonte: SEBRAE, 2006 apud BOECHAT, 2008 

 

De acordo com o Sebrae, o país conta atualmente com aproximadamente 19 milhões 

de pequenos negócios formalizados. A representatividade dessas empresas para a economia 

pode ser compreendida por meio da sua participação em relação à composição do produto 

interno bruto (PIB), uma vez que eles correspondem por aproximadamente 30% do PIB 

brasileiro e, de acordo com o Sebrae (2020), essa participação tem sido crescente. 

Os pequenos negócios também apresentam um papel econômico e social relevante na 

geração de empregos no país. Enquanto grandes e médias empresas fecharam cerca de 1,1 

milhão de vagas de trabalho nos últimos anos, os pequenos negócios geraram cerca de 13,5 

milhões de empregos (SEBRAE, 2020, p.6-7). 
 

Gráfico 01– Saldo de vagas de emprego geradas por porte de empresa e ano 
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Fonte: SEBRAE, 2020 

 

O levantamento realizado pelo GEM, em parceria com o SEBRAE e o Instituto 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) observou que em 2019, 38,7% da população 

adulta brasileira estava envolvida com alguma atividade empreendedora naquele ano. Em 

2020, ano marcado pela pandemia causada pela disseminação do COVID-19 no país, esse 

percentual diminuiu para 31,6% (GRECO, 2021, p. 7). Adicionalmente o GEM entende que 

predomina no Brasil o empreendedorismo por necessidade (GRECO, 2020). 

Sobre os dados de 2020, observa-se que a pandemia estimulou a saída de 

empreendedores estabelecidos6, ou melhor, empreendedores mais experientes do mercado. 

Em 2019, eles representavam 16,2% da população, caindo para 8,5% em 2020. Em 

compensação, houve um crescimento no número de empreendedores iniciais, sobretudo na 

proporção de empreendedores nascentes, como resposta à falta de emprego gerada pela 

pandemia. Como resultado, houve uma piora na qualidade média do empreendedorismo no 

país (GRECO, 2021, p. 8-14). 

 
Gráfico 02 – Taxa de Empreendedorismo por Necessidade nas Categorias de Empreendedorismo 

Nascente ou Novo 

                                                           
6 O GEM entende que são dois os estágios de vida do empreendedor junto ao seu empreendimento: i) 
empreendedores iniciais, que possuem menos de 3,5 anos de existência e que podem ser subdivididos em 
nascentes (cujo empreendimento ainda não apresentou alguma remuneração aos seus proprietários por mais de 
três meses) ou novos (o empreendimento já apresentou uma remuneração por um período superior a três meses e 
inferior a 42 meses); ii) empreendedores estabelecidos, que são empreendimentos consolidados e que apresentam 
uma remuneração por um período superior a 42 meses. (GRECO, 2020, p.28)  
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Nota: Em 2019 não houve a coleta desse dado 

Fonte: GEM Brasil 2020 (GRECO, 2021) 
 

Esses acontecimentos citados, i) a diminuição de parcela da população 

empreendedora; ii) a saída de empreendedores maduros do mercado; iii) a falta de emprego, 

que estimulou o empreendedorismo por necessidade; claramente evidenciam o impacto da 

COVID-19 no empreendedorismo do país. 

No início de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o estado de 

contaminação do vírus COVID-19 a pandemia, dada a rápida disseminação do vírus em uma 

escala de tempo muito curta e os níveis de contaminação (AGENCIA BRASIL, 2020) 

O distanciamento social, medida adotada para combater a disseminação do vírus no 

país, afetou a atividade empreendedora. A abertura ou o horário de funcionamento dos 

negócios ficaram sujeitos às características dos mesmos, ou seja, de acordo com a sua 

essencialidade. Na ocasião, alguns decretos federais7 foram publicados para identificar as 

atividades consideradas como essenciais durante a pandemia (MACIENTE, 2020, p.96). 

Com isso, algumas empresas reduziram o volume de suas operações ou optaram por 

suspender temporariamente as suas atividades. Dessa forma, entende-se que a essencialidade 

dos negócios e o distanciamento social influenciaram tanto no lado da demanda como também 

no lado da oferta desses negócios, visto que além da redução dos clientes, a cadeia de 

suprimentos teve a sua produção ou serviços afetados. Como resultado, observou-se um efeito 

negativo no faturamento das empresas e, consequentemente, no nível de emprego (CIRERA, 

FABRIS, NASCIMENTO, NOGUEIRA, PIZA, RIBEIRO & DANTAS, 2020). 

                                                           
7 n° 10.282, de 20 de março de 2020; ii) n° 10.292, de 25 de março de 2020; iii) n° 10.329, de 28 de abril de 
2020; iv) n° 10.342, de 7 de maio de 2020; e v) n° 10.344, de 8 de maio de 2020 
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Para uma melhor compreensão do impacto, ao longo do primeiro semestre de 2020, 

cerca de 80% dos pequenos negócios viu o seu faturamento diminuir. 

 
Gráfico 03 – Impacto do Coronavírus no Faturamento Mensal dos Pequenos Negócios 

 
Fonte: SEBRAE, 2020 

 
Dada a queda do faturamento das empresas, o Sebrae classificou os segmentos de 

maior e menor vulnerabilidade. Essa classificação permite uma melhor compreensão dos 

segmentos que encontraram desafios e oportunidades com a pandemia. 

Tabela 03 – Segmentos vulneráveis  

 
Nota: 1- Atividades artísticas e de espetáculos; 2- Edição de livros, jornais, revistas e publicações 

Fonte: SEBRAE-SP, 2020-B 
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Visando mitigar os efeitos gerados pela pandemia na sociedade, os governos federais, 

estaduais e municipais buscaram estabelecer algumas medidas de apoio aos pequenos 

negócios.  

3 O EMPRENDEDORISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO E MECANISMOS DE 
APOIO EXISTENTES 
 

O Estado de São Paulo apresenta uma economia diversificada, sendo um considerável 

fornecedor de insumos, serviços e bens de consumo e capital para outros estados brasileiros, 

bem como para outros países, contribuindo com 31,2% do PIB Brasileiro (INVESTSP, 

2021)8.  

No que diz respeito ao empreendedorismo, 30,71% dos pequenos negócios do país 

estão localizados no estado de São Paulo. São aproximadamente cinco milhões de pequenos 

negócios que representam 90% do total de estabelecimentos do Estado, contribuindo com 

quase 30% do PIB Paulista (SEBRAE-SP, 2018). Mais da metade desses estabelecimentos 

atua no setor de serviços9. 

E a contribuição dos pequenos negócios para o emprego é relevante. Eles são 

responsáveis por quase 50% dos empregos formais e 39% da folha de salários do Estado 

(SEBRAE e DIEESE, 2020). 

 
Gráfico 04 –Distribuição dos Pequenos Negócios no Estado de São Paulo por Segmento 

 
Fonte: Sebrae, 2018 

 
 
                                                           
8 Em 2019, o PIB do Estado foi de R$ 2,38 trilhões 
9 Fonte: Painel de Empresas do Data Sebrae, Sebrae-SP, disponível em: https://datasebrae.com.br/painel-de-
empresas-sp/. 
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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado é o principal ator responsável 

pela agenda do Estado voltada ao empreendedorismo. Essa Secretaria conta com sete 

coordenadorias, dentre elas, a Coordenadoria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena 

Empresa (CEMPE) e possui onze órgãos vinculados, dentre eles a Fundação de Amparo à 

Pesquisa (FAPESP), a Junta Comercial do Estado (JUCESP) e o Centro Paula Souza10. 

Ao analisar as ações desenvolvidas pelas coordenadorias que compõem a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, é possível categorizá-las conforme apresentado por Lundstrom 

e Stevenson (2005 p.60-114): 

1) Promoção do empreendedorismo 

Como mencionado na seção 1.1, tratam-se de ações voltadas para estabelecer uma 

consciência sobre o papel do empreendedorismo na economia, geração de atitudes favoráveis, 

premiação e reconhecimento da atividade empreendedora. 

Observa-se que muitas dessas ações são contempladas nas iniciativas que seguem 

abaixo ou que fazem parte das ações desenvolvidas pela unidade do SEBRAE no Estado de 

São Paulo. 

2) Educação empreendedora 

A inclusão da educação empreendedora no sistema educacional é observada por meio 

das ações estabelecidas pela Coordenadoria de ensino técnico, tecnológico e 

profissionalizante (CETTPRO) e da Coordenadoria de Ensino Superior (CES), por meio do 

Centro Paula Souza e da UNIVESP, sendo elas: 

i) Programa Via Rápida, oferece capacitação profissional gratuita para as pessoas 

interessadas em reingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio (VOGT, 2009). 

Os cursos são oferecidos de acordo com demandas locais e dinâmicas regionais de 

empregabilidade (SÃO PAULO, 2021-B). 

ii) Programa São Paulo Criativo, com foco no desenvolvimento da criatividade de 

forma inovadora e empreendedora. Seu objetivo é contribuir com a geração de emprego e 

renda nas áreas que compõem o setor da economia criativa11 (SÃO PAULO, 2019). 

Também foram identificadas ações de apoio e incentivo ao estabelecimento de 

empresas júnior12 (EJs) em todas as unidades da UNESP (SÃO PAULO, 2020, p. 152); o 

estabelecimento de uma Liga Empreendedora e um programa de aceleração de start-ups 

                                                           
10 A estrutura da Secretaria está disponível em: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/institucional/estrutura/ 
11 Ela é composta por empresas de tecnologia, design, artes, gastronomia, arquitetura, marketing digital, dentre outras 
12 Considera-se que as EJs favorecem o empreendedorismo e a formação profissional diferenciada para inserir os alunos no 
mercado de trabalho 
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voltado para a comunidade científica na UNICAMP; um núcleo de empreendedorismo na 

USP para fomentar a cultura de start-up na universidade, além de uma “Bolsa 

Empreendedorismo”13 para apoiar alunos de graduação.  

3) Ambiente empreendedor 

O Via Rápida Empresa, criado em 2015 e vinculado a Coordenadoria de 

Empreendedorismo e MPEs, é uma ferramenta online que permite o registro e a abertura de 

empresa, com o intuito de auxiliar na redução de tempo e burocracia nesse processo. A 

iniciativa reúne municípios paulistas e órgãos estaduais de licenciamento como a Vigilância 

Sanitária, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e os Bombeiros 

(CAMPANHA, DE LORENZO, FONSECA, PAULILLO, 2017; SÃO PAULO, 2021-C) 

4) Financiamento 

O apoio financeiro é manifestado por meio do Banco do Povo, vinculado à 

Coordenadoria de Empreendedorismo e MPEs. Trata-se de um programa de microcrédito 

produtivo instituído em 1997, para apoiar o financiamento do empreendedorismo de micro e 

pequenos negócios, formais ou informais, tanto no capital de giro como em ações de 

investimento fixo, publicidade e divulgação do empreendimento. Seu objetivo é viabilizar o 

desenvolvimento social e econômico local, bem como a geração de renda e empregos (SÃO 

PAULO, 2020). O banco representa uma alternativa ao sistema tradicional de crédito. 

Cabe destacar que pequenas empresas também podem contar com o apoio do 

Desenvolve SP, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O Desenvolve SP, 

também chamada de Banco Empreendedor, oferece uma taxa de juros diferenciada para 

apoiar pequenas e médias empresas. 

Para estimular a região menos desenvolvida do Estado, o Vale do Ribeira, foi criado 

em 1991 o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira 

(FUNDESVAR) 14. A iniciativa financia pequenos negócios e prefeituras dessa região, com o 

objetivo de estimular a geração de emprego e renda. O FUNDESVAR é de responsabilidade 

da Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial (CDRT). 

E, para concluir, micro e pequenas empresas com foco em inovação podem contar 

com o apoio financeiro do Programa para Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 

da FAPESP (CARVALHO, VIANA, MANTOVANI, 2019). 

5) (Outras) Medidas de apoio ao negócio 

                                                           
13 Disponível em: http://www.inovacao.usp.br/bolsaempreendedorismo/ 
14 Lei estadual 7.522/1991 e 10.549/2000 
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Com o objetivo de auxiliar a abertura ou a ampliação de negócios, em julho de 2019 

foi criado o programa Empreenda Rápido, em parceria com o SEBRAE-SP (CIRERA et al, 

2020). A iniciativa oferta serviços de qualificação técnica e empreendedora, acesso ao crédito, 

formalização e conta com o envolvimento do Banco do Povo, da Agência de 

Desenvolvimento do Estado (DESENVOLVE SP), da JUCESP e do Centro Paula Souza.  

Esse programa fica sob responsabilidade da Coordenadoria de Empreendedorismo e MPEs. 

Medidas de apoio ao negócio como estabelecimento de parques tecnológicos, centros 

de inovação e incubação de empresas podem ser encontradas sob responsabilidade da 

Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Atualmente o Estado conta com 13 parques tecnológicos definitivos e nove 

provisórios15. Esses parques são empreendimentos voltados para a criação de empresas 

intensivas em conhecimento ou de base tecnológica (STEINER, CASSIM, ROBAZZI, 2008). 

Para os municípios interessados no estabelecimento de Centros de Inovação Tecnológica – 

que têm como objetivo promover a interação entre empreendedores e pesquisadores, visando 

o desenvolvimento de segmentos econômicos – o estado possui o programa Rede Paulista de 

Centros de Inovação Tecnológica (RPCITEC). Atualmente existem nove centros de inovação 

no estado de São Paulo16. 

Por meio da Rede Paulista de Incubadoras, empreendimentos nascentes ligados a 

produtos e processos intensivos em conhecimento podem se instalar, por tempo determinado, 

espaços físicos que apresentam suporte gerencial e tecnológico (ARAÚJO, BOAS, 2013, p. 

524).  

Empreendedores também podem contar com ações de apoio à atração de investimento 

e à exportação, por meio da Agência Investe SP e o Programa Exporta SP. 

E para concluir, ações de desenvolvimento e vocação regionais ficam a cargo do 

Programa de Fomento de Arranjos Produtivos Locais, sob responsabilidade da Coordenadoria 

de Desenvolvimento Regional e Territorial (CDRT)17. 

6) Estratégias para grupos específicos 

Foram identificadas iniciativas voltadas para artesãos e detentos. 

Para os artesãos, foi criada uma Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades 

(SUTACO), com o objetivo de fomentar o artesanato como atividade econômica para geração 

                                                           
15 De acordo com as informações que constam na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: 
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/parques-tecnologicos/  
16 Idem acima 
17 Idem acima 
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de renda e promover a inclusão produtiva de artesãos no Estado. A SUTACO é responsável 

pela emissão das carteiras de credenciamento dos artesãos, a qual possibilita o acesso a 

benefícios como cursos de qualificação, acesso a microcrédito do Banco do Povo e apoio na 

comercialização em feiras. A SUTACO está vinculada à Coordenadoria de Desenvolvimento 

Regional e Territorial (SÃO PAULO, 2021-A). 

Para apoiar a reintegração social de presos no regime semi-aberto, foi criado o 

Programa Via Rápida Expresso, que oferece cursos de qualificação profissional básica de 

curta duração na área de construção civil (pintura de obras e de edificações). Outra iniciativa 

voltada para detentos é o Programa ARCOS, uma iniciativa da Funap e que consiste em uma 

Escola de Empreendedorismo em Arte. O programa visa reconhecer, aprimorar, distribuir 

comercial e socialmente o artesanato produzido por seus integrantes, representando uma 

oportunidade de capacitação, geração de renda e trabalho quando seus integrantes ganharem a 

liberdade (SÃO PAULO, 2020, p. 48, 104-109, 142-143). 

4 O EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO E OS MECANISMOS 
DE APOIO PARA O COMBATE À PANDEMIA 
 
 

No início da pandemia o SEBRAE-SP realizou uma pesquisa com empreendedores do 

Estado para compreender quais seriam as consequências positivas e negativas da pandemia 

para os seus negócios, dada a redução da circulação de pessoas no Estado e os efeitos dessa 

medida.  

Enquanto alguns empreendedores encontraram na pandemia uma oportunidade, boa 

parte encontrou desafios, conforme pode ser visto no gráfico abaixo (SEBRAE-SP, 2020). 
 

Gráfico 05 – Consequências da Pandemia para o Negócio 

 
Fonte: SEBRAE-SP, 2020 



23 
 

 

A pandemia instaurou uma crise sem precedentes, uma situação inadequada e longe de 

ser a situação ideal possível para a realidade pública, gerando um problema público e de 

interesse da coletividade (SECCHI, 2015, p.2 e 10). Dado esse cenário e a importância 

econômica dos pequenos negócios no Estado de São Paulo, o estabelecimento de ações por 

parte do governo, políticas públicas, a fim de neutralizar o impacto da pandemia se tornam 

críticas. 

Políticas públicas consistem em um fluxo de decisões públicas que visam manter ou 

modificar a realidade de um ou vários segmentos da vida social, por meio de estratégias de 

atuação, alocação de recursos para atingir determinados objetivos (SARAVIA e 

FERRAREZI, 2006, p. 28-29). 

 Para gerenciar a crise, inicialmente, ainda em março de 2020, o Estado de São Paulo 

instituiu uma Comissão de Monitoramento dos Impactos Econômicos e um Comitê Executivo 

com o Setor Comercial, coordenado pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia 

Ellen. A Comissão de Monitoramento foi criada para observar áreas estratégicas, como 

trabalho, empreendedorismo, crescimento econômico e produtividade; estratégia de 

abastecimento, financiamento, gestão pública e orçamentária18, enquanto o Comitê Executivo 

representa uma atuação em rede, ou seja, uma estrutura horizontal, sem barreiras de acesso e 

de alta densidade comunicativa, voltada para endereçar questões específicas (FREY, 2009, 

p.221-223). 

Para facilitar a identificação das políticas estabelecidas pelo governo do estado de São 

Paulo e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, visando neutralizar os impactos 

sociais e econômicos nos pequenos negócios paulistas, será adotada a categorização 

apresentada por Lundstrom e Stevenson. 

i) Promoção do empreendedorismo 

Como foi observado na seção anterior, as ações de promoção ao empreendedorismo 

geralmente são organizadas pelo SEBRAE. Contudo, o Centro Paula Souza19, organizou uma 

competição virtual, em parceria com o setor privado, com o objetivo de propor e desenvolver 

soluções tecnológicas voltadas para o enfrentamento de desafios impostos pela COVID-19. 

Além de buscar premiar as melhores soluções, estas seriam desenvolvidas com o auxílio do 

SEBRAE. 

                                                           
18 Fonte: Governo do Estado de São Paulo, disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-
de-sp-anuncia-medidas-de-incentivo-a-economia-paulista/ 
19 https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/vencedores-do-hackatrouble-serao-anunciados-nesta-
segunda-feira/  
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A USP também realizou uma competição similar, por meio do “Desafio USP COVID-

19” (USP, 2020), enquanto a UNIVESP procurou reconhecer os melhores projetos de 

empreendedorismo social realizados nos polos de ensino.  

Também foi criado um hub de inovação aberta, o IdeiaGov, com o objetivo de 

desenvolver e implantar soluções inovadoras para a administração pública, em especial 

soluções para combater e minimizar os impactos da COVID-19 na saúde da população. 

ii) Educação empreendedora 

Em relação ao sistema educacional, o Centro Paula Souza criou o Programa Trilha de 

Empreendedorismo e Inovação para auxiliar pessoas interessadas no empreendedorismo e a 

UNIVESP criou uma especialização lato sensu em “Empreendedorismo e Inovação 

Tecnológica nas Engenharias”.  

E o Programa Via Rápida começou a ofertar qualificação profissional na área de 

tecnologia da informação e comunicação. 

Cabe destacar que houve a necessidade do governo investir em tecnologia – aquisição 

de equipamentos, fornecimento de conectividade, softwares – de modo a adaptar o sistema 

educacional à medida de distanciamento social (SÃO PAULO, 2020, p. 134- 241). 

iii) Ambiente empreendedor 

Diante do distanciamento social, a JUCESP efetuou melhorias sistêmicas que facilitou 

a abertura e o encerramento de empresas em menos de 24 horas. Adicionalmente, foi 

instituída uma isenção de pagamento na taxa para a abertura de empresas, durante o período 

de 60 dias, como forma de apoiar o empreendedorismo no Estado (SÃO PAULO, 2020, p. 

120-122). 

iv) Financiamento 

Uma das primeiras medidas voltadas aos pequenos negócios foi a liberação de 

dinheiro para a oferta de financiamento em condições especiais – taxa de juros reduzida20 e 

ampliação do prazo para financiamento e carência – visando apoiar na liquidez das empresas. 

Foram liberados R$200M pelo Desenvolve SP e R$25M pelo Banco do Povo. 

Em uma parceria entre o governo e o SEBRAE-SP, por meio do Programa Empreenda 

Rápido, o SEBRAE-SP disponibilizou via Banco do Povo R$15M para financiamento a juro 

zero para empreendedores que concluíssem o curso de qualificação do referido programa 

(SÃO PAULO, 2020, p. 113).  

                                                           
20 O Banco do Povo teve a sua taxa de juros reduzida de 1% para 0,35%, de acordo com o Governo do Estado. 
Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-medidas-de-incentivo-a-
economia-paulista/  
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Por várias vezes foram realizados encontros virtuais com segmentos econômicos com 

o objetivo de fornecer orientações sobre o acesso ao crédito, em especial com representantes 

do setor de turismo, economia criativa, comércio. 

Além do financiamento, outra medida estabelecida para apoiar o caixa dos 

empreendedores e também na obtenção de financiamento foi a suspensão, por 90 dias, do 

protesto de débitos inscritos na dívida ativa em todo o estado de São Paulo. 

Em relação ao apoio financeiro para pesquisas, observou-se que, em função do apoio 

financeiro promovido pelo programa PIPE da FAPESP, várias startups (micro e pequenas 

empresas) se destacaram no fornecimento de soluções voltadas ao combate à COVID-19 

(FAPESP, 2021, p.5). 

v) (Outras) Medidas de apoio ao negócio 

O Programa Empreenda Rápido foi transformado em Empreenda Rápido Digital, 

diante da nova realidade. A conclusão dos seus cursos de capacitação foi vinculada a uma 

linha de concessão de crédito do Banco do Povo a juros zero (SÃO PAULO, 2020, p. 113). 

Por meio dessa iniciativa houve a tentativa de criar um marketplace, ou seja, uma plataforma 

para o empreendedor criar uma loja virtual21. 

O SPTech, passou a oferecer um módulo de empreendedorismo em parceria com o 

Sebrae (SÃO PAULO, 2020, p. 142), além de também auxiliar com orientações sobre crédito 

em condições especiais no Banco do Povo22.  

O governo também criou um hub de inovação, o IdeiaGov, com o objetivo de 

desenvolver e implantar soluções inovadoras para a administração pública, com foco especial 

em start-ups. O seu lançamento procurou estimular a identificação de novas tecnologias e 

soluções inovadoras voltadas à redução dos impactos da COVID-19 (SÃO PAULO, 2020, p. 

111-112, 411). 

vi) Estratégias para grupos específicos 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico estabeleceu uma parceria com bancos 

privados, representando um investimento de R$ 2,5 milhões, para a produção de um milhão 

de máscaras sociais (sem caráter médico), para serem distribuídas, posteriormente. A medida 

propiciou uma remuneração para aproximadamente 740 profissionais autônomos de costura 

(RME, 2020; SÃO PAULO, 2020-A). 

                                                           
21 De acordo com as informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponível em: 
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreenda-rapido/ 
22 De acordo com as informações que constam na Trilha do SPTech. Disponível em: 
https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/trilhas-sp-tech 
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Foram desenvolvidos três programas para mulheres empreendedoras, o “empreenda 

mulher”, “prospera mulher” (para chefes de famílias monoparentais em extrema pobreza), 

“TODAS in-Rede” (mulheres deficientes). Além de fornecer qualificação profissional online, 

o programa estava vinculado à liberação de microcrédito (SÃO PAULO, 2021).  

Para os empreendedores que atuam no setor cultural, o governo utilizou um recurso 

destinado à contratação de um sistema de monitoramento de contratos de gestão com 

organizações sociais para contratar a criação de um sistema de cadastro, tratamento, 

cruzamento de dados, pagamento e prestação de contas referente à renda emergencial da 

cultura (SÃO PAULO, 2020, p. 97). Para este segmento, o governo também promoveu 

workshops online de gestão cultural. 

Outro setor seriamente impactado pelo distanciamento social foi o de turismo. Diante 

da dificuldade de mobilidade no período em questão, foram realizadas várias sessões de 

orientação sobre concessão de crédito para as empresas que atuam nesse segmento.  

5 CONCLUSÃO 
 

As seções precedentes buscaram compreender o que é a atividade empreendedora, 

como ela está distribuída no país e no Estado de São Paulo, bem como procurou compreender 

como o governo do Estado de São Paulo, em especial, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, atuou para mitigar os impactos da COVID-19 na economia paulista, 

especificamente na atividade empreendedora de pequenos negócios. 

A experiência internacional mostra que as medidas de apoio aos negócios, incluindo 

os pequenos negócios, concentraram-se em fornecimento de empréstimos, no adiamento do 

pagamento de juros, na preservação de empregos e na concessão de subsídios (DE ARAUJO, 

DE SOUZA ALVES, DA SILVA, MONTEIRO, PALLUDETO, BORGHI, 2021). 

Medidas voltadas à preservação do emprego podem ocorrer por meio de auxílios 

financeiros ou incentivos para empresas não demitirem. No que diz respeito à preservação do 

emprego de forma ampla, essa medida foi endereçada pelo governo federal, por meio do 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (oriundo da medida 

provisória 936/2020) e do Programa Nacional de Suporte a Empregos (criado pela medida 

provisória 944/2020). 

Portanto, as ações empreendidas pelo estado de São Paulo para apoiar os pequenos 

negócios podem ser vistas como complementares aos programas do governo federal, voltadas 

para a manutenção do emprego por meio de incentivo, uma vez que a maioria das iniciativas 
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identificadas tinha relação com o fornecimento de crédito para financiamento a juros baixo, 

como forma de apoiar o caixa das empresas em um período afetado pela redução do 

faturamento.  

Dessa forma, o Banco do Povo e o Desenvolve SP desempenharam um papel 

fundamental na agenda do governo frente ao combate aos efeitos da COVID-19. Eles 

desempenharam ações extremamente relevantes, considerando que boa parte dos pequenos 

negócios do estado – quase 80% deles – não estava preparada, ou seja, não apresentava 

reservas financeiras para lidar com a situação apresentada pela pandemia (SEBRAE-SP, 

2020-A). 

Contudo, a disponibilização de crédito para financiar os pequenos negócios não se 

configura no estabelecimento de uma nova política pública, desenvolvida especialmente para 

mitigar a crise causada pela COVID-19. O que foi apresentado de novo foi a redução dos 

juros e a ampliação do prazo para pagamento. A parceria com o SEBRAE-SP que visava 

fornecer financiamento a juros zero, mediante conclusão de curso do Empreenda Rápido 

também se apresenta como uma medida nova e relevante. 

Ao observar o conjunto de medidas adotadas para combater os impactos da pandemia, 

o governo apresentou novas políticas ao estabelecer iniciativas voltadas ao empreendedorismo 

por oportunidade, como por exemplo a criação do IdeiaGov e o SPTech.  

A propósito, a inovação exerceu um papel de destaque no período em questão. As 

empresas que receberam o apoio do PIPE, da FAPESP, foram desempenharam um papel 

relevante com o desenvolvimento de acertadas para o momento em questão. 

Observa-se que as políticas mapeadas foram estabelecidas nos primeiros seis meses da 

pandemia, período marcado pela primeira onda da COVID-19 no país. Já como reflexo da 

segunda onda da COVID-19, perto de completar um ano de pandemia, o governo criou um 

programa voltado para mulheres empreendedoras. Ainda que não haja novidade nos 

mecanismos que envolvem o programa, como a oferta de curso de qualificação e a concessão 

de microcrédito para financiamento, trata-se de uma medida nova. 

O empreendedorismo feminino surge como uma resposta ao desemprego ou péssimas 

condições de trabalho formal, por vezes ele surge como alternativa para conciliar a vida 

familiar ou alcançar a independência financeira e com frequência ele atua como fonte de 

receita principal de uma família. Contudo, é comum  a atividade empreendedora esbarrar nas 

responsabilidades familiares e tarefas domésticas (RODRIGUES, GASPAR, RODRIGUES, 

DA GAMA AFONSO 2021). 
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E a pandemia ampliou os desafios enfrentados pelas mulheres com a suspensão de 

aulas e o aumento das atividades realizadas em casa concomitantemente ao seu trabalho. 

Resultados preliminares sugerem que houve um forte impacto da pandemia por negócios 

liderados por mulheres (CIRERA et al, 2020). 

Cabe destacar que passado um ano e meio da pandemia, o governo criou o Programa 

Bolsa Empreendedor, para apoiar desempregados, empreendedores informais e em situação 

de vulnerabilidade. O programa oferece um auxílio financeiro mediante qualificação 

empreendedora e formalização. 

Os mecanismos de incentivo apresentados pelo Estado influenciam na atividade 

empreendedora.Uma vez que a pandemia ainda não chegou ao seu fim, estudos futuros 

poderão analisar com maior profundidade os efeitos que as iniciativas apresentadas pelo 

Estado representaram para os pequenos negócios paulistas.  
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