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                                                        RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo principal analisar como os empreendedores, 

gestores de micro e pequenas empresas, representam e vivenciam os processos de formação 

em empreendedorismo, como utilizam os conhecimentos adquiridos em suas práticas, quais as 

suas demandas de qualificação e como valorizam as novas competências. A pesquisa empírica 

se concentra no município de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, onde está sendo 

realizado um projeto de desenvolvimento de Arranjo Produtivo Local, capitaneado pelo 

SEBRAE e que tem como um dos alicerces o fortalecimento da capacidade empreendedora 

através de processos educacionais.  Utilizando o Estudo de Caso como procedimento 

metodológico, o estudo se concentra em uma amostra específica de micro empresários que 

participaram do Empretec, um curso que trabalha no reforço de características 

comportamentais consideradas ideais no empreendedor.  Os resultados da pesquisa empírica 

demonstram que a educação empreendedora, que trabalha especificamente com conteúdos que 

interessam e têm valor de uso para os empreendedores, é extremamente valorizada por eles, 

não só porque traz resultados financeiros à empresa mas, principalmente, porque fortalece sua 

independência, autoconfiança e sentimento de realização, especialmente no caso das  

mulheres.   

 

Palavras-chave: Trabalho, educação, empreendedorismo e gênero. 
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                        ABSTRACT 

 

This study has the main objective of analyzing how the entrepreneurs, 

managers of micro and small enterprises represent the experience of the process of formation 

in entrepreneurism, how they use the knowledge they get in their practice. What are the 

demands in their qualification and how they valorize the new competencies. The empiric 

research is concentrated in the municipal district of Tobias Barreto in the countryside of 

Sergipe where it is in course a project of development of a Local Productive Setting, 

conducted by SEBRAE. It has as one of its foundation the strengthening of the entrepreneur 

capability by means of educational processes. It will be used the case study as methodological 

procedure. The study focuses a specific sample of micro entrepreneurs that take part of the 

Empretec. It is a course that works in the reinforcement of the behavioral characteristics 

considered the ideal to the entrepreneur.. The results of the empiric research show that the 

entrepreneur education - which works specifically with the content that is of interest and has 

value of use to the entrepreneurs - is extremely valued by them. Not only because it brings 

financial results to the enterprises but, in the main case, because it strengthens its 

independence, self-confidence and feeling of realization, specifically in the case of women. 

 

Key-words: Labor, education, entrepreneurism and gender                                
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                   INTRODUÇÃO 

 

Este estudo, que tem como tema central “Educação e Empreendedorismo”, 

busca analisar como os micro e pequenos empresários de Tobias Barreto, município do 

interior de Sergipe conhecido pela produção de confecções e artesanato, são afetados por 

processos de capacitação operacionalizados na região, dentro de um projeto de 

desenvolvimento de Arranjo Produtivo Local1. Tal projeto, que é fruto de uma parceria entre 

SEBRAE-Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, Promos-Agência de Promoção de 

Negócios da Câmara de Comércio de Milão e BID-Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), foi implantado em 2003 e tem como  objetivo transformar a região 

em um pólo exportador de confecções e artesanato. Nesse sentido a capacitação dos gestores 

das micro e pequenas empresas para empreender com qualidade é fundamental para o alcance 

dos objetivos. Em linhas gerais, interessa a este estudo, saber como essas pessoas – e aí está 

um grande contingente feminino – estão aprendendo a empreender. 

 

Do interesse pelo tema 

O empreendedor definido na década de 1940 pelo economista austríaco 

Joseph Alois Shumpeter, é um revolucionário, alguém capaz de reformar os padrões de 

produção através da exploração de um invento, de uma tecnologia ou processo não testado. 

Para ele o espírito empreendedor está ligado à inovação, ao crescimento, à ampliação de 

possibilidades da economia, sendo um dos fatores essenciais para o incremento da riqueza de 

um país.  O professor do Babson College, Jeffry Timmons, já no século XXI, vem afirmar que 

o espírito do empreendedorismo promove de forma democrática a mobilidade social porque 

não dá importância à religião, cor de pele, sexo, naturalidade ou outras diferenças – está 

centrado em oportunidades2.  Estes autores aparecem, na literatura especializada, entre os que 

                                                 
1 Arranjos produtivos são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si 
e com outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e 
pesquisa. Conceito disponível em www. sebrae.com.br, acesso em 16.08.2004 
2 Para  Shumpeter “empreendimento” é a realização de combinações novas e “empresário”,  o indivíduo cuja 
função é realizá-las. Para saber mais consultar SHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento 
Econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo. Nova Cultural, 
2. Ed., 1985.   Jeffry Timmons é citado por COHEN, David. “Como se faz a gente que faz”. In: Revista Exame. 
Ed. Especial. Editora Abril, agosto/2000 
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melhor souberam definir o empreendedor e sua importância para a economia capitalista, mas 

na  prática, e especialmente no Brasil, a maioria das empresas e dos empreendedores que lhes 

dão suporte não se encaixa nessas definições.    

As pesquisas empíricas também comprovam discrepâncias entre teoria e 

prática no terreno do empreendedorismo. O projeto Global Enterpreneurship Monitor-GEM3, 

por exemplo, vem construindo um denso banco de dados sobre a variação do nível de 

empreendedorismo nos países, os fatores que tornam um país empreendedor e a contribuição 

da atividade empreendedora na taxa de crescimento econômico. A pesquisa evidencia que o 

Brasil, apesar de não dispor de um ambiente  - econômico, tributário, creditício, cultural – 

favorável ao empreendedorismo, tem um povo empreendedor.  Em 2004 a taxa de 

empreendedorismo do Brasil (TEA), ou seja, o percentual da força de trabalho (pessoas entre 

18 e 64) envolvida em alguma atividade empreendedora, foi de 13,5%, o que corresponde ao 

sétimo lugar na classificação geral dos 34 países pesquisados.  A estimativa é que o país 

comporte um contingente de 15 milhões de empreendedores, sendo que 6,5 milhões destes são 

mulheres. 

Quanto à motivação para empreender a pesquisa levanta a taxa de 

empreendedorismo por oportunidade, isto é, a proporção de pessoas que estabelecerem uma 

nova empresa por terem efetivamente encontrado uma nova oportunidade de negócio, e a taxa 

de empreendedorismo por necessidade, que é representada pela proporção de pessoas que 

estão envolvidos em um negócio próprio porque não têm outra alternativa de trabalho e renda. 

Nesse caso, os relatórios GEM desde 2000, têm classificado o Brasil entre os “campeões” do 

empreendedorismo por necessidade, o que tem suscitado debates sobre as formas de aumentar 

a “qualidade” do país nesse ranking.  

Apesar de não ter conquistado ainda uma via teórica própria,  o 

empreendedorismo, é hoje considerado um fenômeno tanto econômico quanto cultural, sendo 

alvo de uma série de estudos em que pesquisadores de todo o mundo, em diversos campos do 

saber, tentam explorar e compreender o seu papel no processo de desenvolvimento e 

                                                 
3 O GEM é uma instituição criada por três entidades especializadas em estudos de empreendedorismo: a London 
Business School, o Babson College de Boston e a Fundação Kauffman. Desde 1997 o GEM desenvolve 
pesquisas em diversos países (começou analisando 21 países), onde procura analisar as complexas relações entre 
empreendedorismo e desenvolvimento, os fatores que estimulam ou inibem o espírito empresarial e a iniciativa 
empreendedora e os principais problemas enfrentados pelas empresas nas nações estudadas. A pesquisa envolve 
desde países subdesenvolvidos como Uganda, até os que formam o G-8. Pela pesquisa GEM 2004, no Brasil, 
54% dos empreendimentos criados nos últimos três anos tiveram como causa a oportunidade e 46%, a 
necessidade (BASTOS JUNIOR, 2005). 
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crescimento econômico e social dos países, sob o ponto de vista da geração de riquezas. 

Outras pesquisas  procuram determinar quais são os valores que tornam um indivíduo 

empreendedor e as estratégicas educacionais para fomentá-los através de processos e 

intervenções culturais. Este estudo está inserido portanto, nessa segunda via. E as informações 

geradas por tais pesquisas, a exemplo do GEM, têm sido consideradas relevantes para a 

formulação de políticas e programas de governo e de instituições financeiras, investidores, 

empreendedores, consultores, pesquisadores e docentes.  

Um dado importante revelado nos últimos anos é a importância da micro e 

pequena empresa para a economia e o desenvolvimento. Enquanto predominou o modelo 

fordista/taylorista de produção, caracterizada pelas grandes empresas, aquelas com menos de 

100 empregados eram consideradas irrelevantes para a análise da economia de um país. Hoje, 

no bojo das mudanças para o modelo de especialização produtiva, as micro e pequenas 

empresas, sendo apontadas como principais geradoras de empregos e de inovação, começam a 

ser objeto de estudo.  Pesquisas e dados do mercado comprovam que é na micro e pequena 

empresa4, formal ou informal, que o empreendedor encontra seu locus privilegiado de 

atuação. No entanto, ainda são escassas as pesquisas empíricas sobre os sistemas e práticas 

educativas voltadas para a formação e treinamento dos dirigentes dessas instituições. Este 

estudo é justamente uma tentativa de suprir essa lacuna. 

 

Do contexto sócio-econômico-cultural 

As mudanças produzidas pelo paradigma da “especialização flexível” e pela 

intensificação da automação, proporcionaram vantagens para uma minoria de trabalhadores, 

mas, ao mesmo tempo, atemorizaram os demais com ameaças de exclusão ou de precarização. 

Nesse contexto, surgem elementos constitutivos de outra economia:  processos, instituições, 

valores, manifestações, designados por nomes ou conceitos como investimento ético, empresa 

social, redes de consumo solidário, socioeconomia solidária, economia popular solidária, 

economia do trabalho, empresa auto-gestionária, novo cooperativismo, arranjo produtivo e 

outros tantos. São fenômenos que correspondem, por um lado, a algo bem concreto, 

                                                 
4 Esse segmento representa 99% do total de empreendimentos no Brasil, 60% dos empregos formais existentes e 
contribui com 20% do PIB. Além disso, os pequenos empreendimentos respondem por 95% dos empregos 
líquidos gerados a cada ano (Projeto de Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Brasília,SEBRAE/CNI, 2005) 
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(instituições formais, práticas sociais), por outro a dimensões abstratas, como projetos, 

valores, percepções, que nem sempre correspondem aos modelos da economia capitalista 

tradicional.   

Os fenômenos em curso são múltiplos, complexos e, na maioria dos casos, 

de apropriação intelectual fora dos parâmetros convencionais. O desafio colocado para todos, 

especialmente para pesquisadores,  é proceder a abordagem sob uma perspectiva crítica, que 

remeta à capacidade de julgar e discernir,  através de um exame racional, avaliativo, 

indiferente a preconceitos, convenções ou dogmas.  É com tal comprometimento que este 

estudo orienta suas reflexões teórico-metodológicas, visto que a existência de imprecisões 

semânticas, de conceitos ambíguos e pouco precisos, de teorias lacunares aumenta a 

dificuldade de compreensão, gerando confusão e dúvida no exercício prático de apropriação 

da natureza e potencialidades dos fenômenos, bem como nas elaborações e representações 

intelectuais da realidade. 

Este estudo é, pois, um diálogo com o que parece novo e ousado, um olhar 

curioso e desconfiado às utopias de transformação que surgem como alternativas na esfera 

produtiva contemporânea. Um dos desafios nesse diálogo é entender se, de fato, o 

empreendedorismo é um processo de inclusão e estratégia de desenvolvimento social 

sustentável, se aprender a empreender é uma necessidade inegável do mundo do trabalho 

contemporâneo e se a educação pode e/ou deve atender esta nova demanda.  Para tanto se 

busca, sempre que possível, confrontar o referencial teórico da área com dados de pesquisas 

empíricas, no intuito de detectar afinidades e contradições e aprofundar o olhar para além da 

aparência do fenômeno ou do que se diz a respeito dele. 

E já há um certo tempo, a partir dos anos 1970, que muito se diz a respeito 

de  empreendedorismo no Brasil. Os  debates sobre o tema ganharam força na esteira da 

globalização e das mudanças políticas e econômicas que afetaram a vida dos brasileiros e 

agravando os processos de exclusão social, quando, para se adequar às regras da sociedade 

capitalista globalizada, pautada sob um modelo de acumulação que se apóia na flexibilidade 

dos processos e padrões e em mercados de trabalho e de consumo que exigem do trabalhador 

qualificações e saberes nunca antes demandados, os governos brasileiros privilegiaram o 

crescimento econômico, às vezes em detrimento do desenvolvimento social.  
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Nesse percurso, o progresso técnico e crescimento da economia vieram 

acompanhados de crescentes níveis de inflação, corrupção e abertura dos mercados, 

privatização de estatais, planos de demissão voluntárias que reduziram o número de empregos 

públicos e lançaram ao mercado milhares de profissionais semi-qualificados, desemprego 

crescente e encolhimento de salários.  Somem-se a isso as mudanças que impactaram o 

mundo do trabalho, como o processo de terceirização de serviços em empresas públicas e 

privadas, a informalização de relações trabalhistas e a disseminação de inovações 

tecnológicas e organizacionais. Há que se acrescentar ainda o crescimento da participação 

feminina no mercado – as mulheres representam 40% da força de trabalho do país.  

O desenvolvimento social, que implicaria não só em crescimento 

econômico, mas também em expansão da educação, do acesso à saúde e ao emprego, das 

condições de saneamento e infra-estrutura e de segurança e liberdade para jovens, adultos e 

idosos5 não foi devidamente contemplado na maioria das políticas públicas.  As pessoas 

perceberam que um melhor desempenho como empregado não era suficiente para manter seu 

emprego. Viram-se obrigadas a criar seu próprio posto de trabalho. Dessa forma, empreender 

tornou-se um imperativo.  Para as hordas de trabalhadores desempregados e sem a 

qualificação ideal exigida pelas empresas, para os recém-formados que não encontram 

empregos, para as mulheres e outros grupos que enfrentam restrições na inserção no mercado, 

enfim, para os excluídos e não-incluídos no sistema, a possibilidade de empreender, isto é, de 

ter o próprio negócio surge como única opção de sobrevivência, como uma espécie de 

inclusão social pelo trabalho. Além disso, as inovações tecnológicas, os novos padrões de 

consumo, a Internet, a eliminação de barreiras comerciais e culturais, o crescimento no setor 

de serviços, além de outros fatores característicos do capitalismo contemporâneo, abriram 

espaço para a geração de novas oportunidades de negócios, aproveitadas por pessoas que 

escolhem, por opção, a imprevisibilidade, os riscos e a ausência de estabilidade financeira e 

social que o empreendimento próprio pode trazer.  

Também nesse contexto, as reformas do Estado, ditadas por organismos 

internacionais como o Banco Mundial e orientadas para o mercado, exigiram o abandono de 

instrumentos de controle político e a restrição na alocação de recursos públicos na área social. 

                                                 
5 Estas seriam as premissas ideológicas que levaram o economista Amartya Sem, prêmio Nobel de Economia em 
1998, a criar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ou seja, a constatação que não se pode medir - sem 
grande injustiça - o desenvolvimento dos países apenas pela renda per-capita, Suas recomendações são acatadas 
depois pelo Banco Mundial, UNESCO e outros organismos que influenciam as políticas nacionais dos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento 
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O Estado passa a ser entendido não mais como o provedor de serviços públicos, mas como 

promotor e regulador, devendo estabelecer suas funções de acordo com sua capacidade. 

Assim, os serviços considerados não-exclusivos foram transferidos para entidades 

denominadas de organizações sociais. Privatização, publicização e terceirização são as 

palavras-chave do Estado reformado.   

Esse recuo do Estado foi registrado mesmo em campos até então 

considerados exclusivos como a Educação.   Assim, a formação do trabalhador brasileiro, 

passou a ser executada, prioritariamente, por diferentes atores sociais de uma ampla rede de 

instituições públicas e privadas.  O SEBRAE-Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa é 

uma dessas instituições.   Seus investimentos estão voltados para a criação de mecanismos de 

capacitação, mobilização e disseminação de uma cultura empreendedora, de forma tal que o 

trabalhador/empreendedor adquira a qualidade necessária para se manter e buscar novas 

oportunidades no mercado. O alvo desse processo de formação já não é conseguir um 

emprego assalariado e sim uma ocupação que possa gerar renda para garantir a sobrevivência 

do trabalhador/empreendedor e sua família, ampliando-lhes o acesso à cidadania.  

Este estudo, integrado à linha de pesquisa “Novas Tecnologias, Educação e 

Trabalho” percebe, nesse entorno, que o empreendedorismo é um campo fértil para a análise 

de novos processos de formação para o trabalho. Aqui as novas tecnologias não são sinônimo 

apenas de máquinas, equipamentos e inovações científicas, mas entendidas em um contexto 

mais amplo que compreende as diversas estratégias e metodologias educacionais gestadas e 

adaptadas ao público juvenil e adulto,  normalmente detentor de níveis de qualificação abaixo 

dos exigidos pelo mercado de trabalho. Sob esse ponto de vista, interessa saber o que os 

cursos de empreendedorismo realizados pelo SEBRAE ensinam. Estarão eles de acordo com 

as demandas de qualificação postas pela sociedade?  O objetivo principal é analisar como os 

empreendedores, gestores de micro e pequenas empresas, representam6 e vivenciam os 

processos de formação em empreendedorismo, os usos que fazem dos conhecimentos 

adquiridos em suas práticas, as demandas de qualificação e a valorização de novas 

competências sentidas e percebidas no cotidiano. 

                                                 
6 As representações sociais refletem valores, crenças, aspectos cognitivos, afetivos e emocionais, engendrados 
pelo tempo, espaço geográfico e posição social em que as pessoas estão inseridas. A representação social, de 
acordo com Jodelet (1989) é uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujo conteúdo 
manifesta-se na operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. De maneira ampla, a 
representação social designa uma forma de pensamento social. 
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Do encontro teoria x prática 

O campo empírico para exploração destas questões é o município de Tobias 

Barreto (SE), que faz parte de um Programa de Desenvolvimento de Arranjo Produtivo Local, 

implantado em 2003 e que é fruto de uma parceria entre o SEBRAE, BID-Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e PROMOS-Agência de Promoção de Negócios da 

Câmara de Comércio de Milão. O programa prevê investimentos de 5,8 milhões de dólares 

em quatro pólos do país: Paragominas/PA, Nova Friburgo/RJ, Campina Grande/PB e Tobias 

Barreto/SE, sendo os recursos utilizados em treinamentos gerenciais, capacitação de mão-de-

obra, consultoria, estudos mercadológicos e outras ações de desenvolvimento local. A idéia é 

adaptar o modelo italiano de distritos industriais - a chamada Terceira Itália7, transformando 

cada região escolhida em um cluster ou Arranjo Produtivo. Nesse sentido o SEBRAE vem 

disponibilizando cursos especialmente formatados para os donos de micro e pequenas 

empresas que precisam melhorar sua performance gerencial e suas habilidades 

comportamentais em relação ao mercado. Os empreendedores também participam de oficinas 

de associativismo e cooperativismo, missões empresariais a outros centros produtivos, além 

de seminários e palestras que fazem parte da práxis educacional definida para o Arranjo 

Produtivo.  

Na década de 1970, o município de Tobias Barreto tornou-se conhecido em 

todo país como um centro de excelência em confecções e artesanato, época em que grupos de 

mulheres, muitas delas especializadas em pontos de bordado como  Richelieu e Crivo8 

deixavam a roça para vender seus produtos na cidade, atraindo compradores da Bahia, 

Alagoas e até de Pernambuco. Nos anos de 1980 esse comércio se ampliou, estruturando-se 

em micro e pequenas empresas de confecções (vestuário, cama, mesa, banho e cozinha) que 

atraiam centenas de compradores para a Feira da Coruja, realizada semanalmente a partir da 

zero hora da segunda-feira. Na década de 1990 a desvalorização cambial que atingiu a 

indústria têxtil nacional, a concorrência com outros centros produtores do nordeste, as 

dificuldades de acesso ao crédito e à compra de matéria-prima, assim como a informalidade 

das micro e pequenas empresas que as impedia de buscar novos mercados, e a inadimplência 

                                                 
7 Os distritos italianos, distribuídos ao longo das regiões da Emilia Romana, Vêneto e Lombardia - onde são 
produzidas mercadorias cujo valor agregado reside no mix de qualidade, design e capacidade de penetração em 
diferentes nichos de mercado – caracterizam-se por apresentarem uma alta performance produtiva que associa 
crescimento econômico, competitividade e desenvolvimento social (SILVA, 2002). 
8 De origem européia  e introduzido em Sergipe pelos povos ibéricos, o bordado em Rechilieu se caracteriza pelo 
romantismo em forma de ramos, folhagens, florais e arabescos de influência Art Nouveau. Já no Crivo são os 
pontos torcidos ou caseados que enriquecem desenhos sob os fios de tecido puxados e desfiados. 
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dos consumidores levou muitas “fabriquetas” à falência e barrou o processo de modernização 

que começava a se implantar em outras.  

Atualmente o setor de confecções de Tobias Barreto responde por 70% do 

PIB (Produto Interno Bruto) do município, mas ainda representa pouco nos 30% do volume 

de exportação do setor têxtil na balança comercial de Sergipe. Além disso, enfrenta obstáculos 

como dificuldade de obtenção de crédito, custos financeiros elevados, exigências do mercado 

quanto à qualidade dos produtos, distância de mercados fornecedores de matéria-prima e falta 

de qualificação escolar e profissional da mão-de-obra incorporada. O baixo nível educacional 

dos trabalhadores do setor foi evidenciado em um diagnóstico conjunto realizado em 2002, 

pelo Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe e SEBRAE: 80% das 

3,4 mil pessoas que trabalham em alguma das pontas da cadeia produtiva local – tecelagem, 

malharia, acabamento, confecções e bordados – não passaram pelo ensino fundamental.  A 

pesquisa aponta ainda a existência de mais de 1,3 mil unidades produtivas de médio e 

pequeno porte, com 90% delas na informalidade.  Entre os pontos positivos estão o preço 

competitivo de venda de produtos de moda popular e a capacidade de geração de trabalho e 

renda local. 

Constatou-se também, em observações e levantamentos preliminares, que 

muitos dos micro e pequenos empresários da região não concluíram sequer o ensino 

fundamental, são poucos os que têm mais de oito anos de estudo – e  aprenderam a gerenciar 

o negócio na prática. É no mínimo instigante, descobrir como estas pessoas estão, agora, 

“aprendendo a empreender”, o que justifica, sob o ponto de vista do trabalho e da educação, a 

realização desse estudo.  Além disso, o município de Tobias Barreto, por conta das 

peculiaridades econômicas, sociais e culturais e em virtude das alterações provocadas por um 

projeto de desenvolvimento que demanda novas tecnologias no setor produtivo, novas 

competências e saberes dos recursos humanos e novas políticas públicas parece ser um campo 

privilegiado para uma análise da relação entre empreendedorismo e educação. Até porque, 

convém retomar, o empreendedorismo tem sido encarado como um fenômeno cultural, mais 

um motivo pelo qual ousamos crer que essa pesquisa, até do ponto de vista teórico, pode ter 

relevância para a Educação, com possíveis desdobramentos para outros campos do saber. 

Em princípio entende-se que a mobilização de pessoas e instituições 

buscando a transformação da economia e da sociedade em Tobias Barreto, criando 

oportunidades de trabalho e renda, superando dificuldades para favorecer a melhoria das 
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condições de vida dos cidadãos e cidadãs, a partir da valorização e ativação das 

potencialidades e recursos da região, constitui um processo que fortalece o desenvolvimento 

local.   Nesse sentido, este estudo, a despeito das mudanças nas feições do setor produtivo e 

da sociedade em geral, percebe a importância central do trabalho na vida das pessoas – uma 

necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, 

portanto, de manter a vida humana (MARX, 1971).  

Entende-se também que a formação é um processo continuado, permanente 

e que vai além do aprendizado formal, porque inserido nas relações sociais do 

trabalhador/empreendedor. Nesse sentido, trabalho, educação, empreendedorismo e gênero 

constituem as categorias centrais de análise.  O gênero, concebido como elemento constitutivo 

das relações sociais entre os sexos, ajuda a interrogar e desvendar os papéis atribuídos a 

homens e mulheres, não só no mundo do trabalho, mas também no contexto da vida cotidiana 

(SCOTT, 1989), sendo o conhecimento dos processos sociais, da construção da identidade de 

gênero e inclusive o esclarecimento das experiências de mulheres e homens 

empreendedores(as) tornados concretos através do estudo das representações sociais dos(as) 

participantes da pesquisa.   

A perspectiva de gênero, dado às desigualdades sociais ainda percebidas 

entre homens e mulheres, ganha ênfase nas pesquisas acadêmicas das mais diversas áreas e 

exige respostas diretas da sociedade e do Estado e,  neste estudo, é também um imperativo do 

próprio ambiente. A estruturação do município de Tobias Barreto como centro produtor de 

confecções e artesanato teve as mulheres como protagonistas principais, sendo que hoje elas 

representam mais de 60% entre os gestores de seus próprios negócios. Mas os homens, por 

necessidade ou oportunidade, também ampliaram sua participação em setores que 

anteriormente eram redutos femininos na região: a confecção de moda íntima, por exemplo. 

Além disso, muitas das empresas de confecções e artesanato estão instaladas dentro das 

próprias residências, significando, para homens e mulheres, a diluição do espaço entre as 

esferas pública (do trabalho/da política) e privada (doméstica/da família). É nesse território 

que as identidades de gênero se (re)constroem e que os empreendedores(as) aprendem a 

empreender.  Dessa forma, este estudo torna visível o protagonismo das mulheres ao tempo 

em que analisa e questiona os discursos sobre o empreendedorismo.  

A busca por respostas às questões de pesquisa privilegia assim, alguns 

objetivos específicos tais como:  
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- Desvendar as representações adotadas do(as) empreendedores(as) 

em relação aos  conteúdos recebidos nos cursos de empreendedorismo ministrados 

pelo SEBRAE na região;  

- Analisar como os conhecimentos adquiridos pelos(as) 

empreendedores(as) são utilizados no trabalho e na vida social;  

- Desvendar se os conteúdos recebidos nos cursos estão em 

consonância com as demandas de qualificação identificadas pelos(as) 

empreendedores(as) como necessárias; 

- Identificar as formas como os(as) empreendedores(as) valorizam as 

novas competências/saberes sentidos e percebidos no cotidiano. 

- Conhecer formas de organização, gestão do trabalho, articulação da 

vida profissional e doméstica e se existem variações tratando-se de mulheres e 

homens.     

- Identificar em que medida os atributos de gênero favorecem ou 

dificultam a construção de projetos de formação. 

Como procedimento metodológico foi escolhido o Estudo de Caso em 

virtude do seu caráter eminentemente qualitativo, que possibilita aprofundar e visualizar os 

efeitos da educação empreendedora no ambiente estudado, já que este é um método que 

permite absorver a perspectiva dos participantes da pesquisa, com o interesse incidindo 

naquilo que o fenômeno tem de singular em relação a outros.  Além disso, permite retratar a 

realidade de forma mais completa e profunda, explorando situações cujos limites não estão 

claramente definidos e trazendo à luz representações diversas de uma mesma situação social, 

dentro de um contexto historicamente situado, contribuindo também para a melhor 

compreensão de transformações nas relações sociais de gênero. 

A população em análise é formada por proprietários(as) de micro e 

pequenas empresas de confecções e artesanato que participaram de cursos ministrados pelo 

SEBRAE na localidade, do período de julho de 2003, quando o projeto de desenvolvimento 

do Arranjo Produtivo foi implantado, até julho de 2005, quando iniciou-se  a etapa de 

pesquisa empírica da dissertação de mestrado. O processo de seleção dos(as) 

respondentes/empreendedores realizou-se por meio dos registros de concludentes de cursos de 
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onde se tirou uma amostra não-probabilística intencional, formada de voluntários(as) que 

atendiam os requisitos fixados pela pesquisa: são proprietários(as) de  micro ou pequena 

empresa de confecções ou artesanato e concludentes do curso Empretec. A participação na 

pesquisa foi voluntária porque os respondentes/empreendedores(as) precisavam dispor de 

tempo (e boa vontade) para os procedimentos de coleta dos dados.   

O Empretec é um treinamento intensivo cuja metodologia foi desenvolvida 

pela ONU-Organização das Nações Unidas para aplicação junto a empreendedores que já têm 

um negócio estabelecido.  O foco do treinamento é a melhoria da performance técnica, 

gerencial e, principalmente, comportamental dos empreendedores, ou seja, é um modelo que 

ressalta as características culturais do empreender, o que o torna compatível à linha de análise 

e conceitos adotados neste estudo.  Além disso, dados do SEBRAE, IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), GEM 2001 (Global Entrepreneurship Monitor) e IBQP 

(Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade), mostram que o empreendedor que 

participa do Empretec afasta de forma significativa o perigo de quebra do seu negócio e ainda 

tem aumento de faturamento após o curso.  As pesquisas de impacto realizadas pelo SEBRAE 

mostram um crescimento médio de  64% no faturamento em 71% das empresas dos 

participantes, sendo que os índices de satisfação destes com o curso sempre ultrapassam  

90%. É, pois, o produto educacional do SEBRAE com melhores resultados mensurados.  

O conhecimento produzido neste estudo tem por base a seqüência a seguir 

descriminada:  

1 - Levantamento bibliográfico para revisão teórica das categorias e 

variáveis que norteiam a pesquisa empírica; 

2 - Levantamento de dados secundários históricos e estatísticos (documentos 

do SEBRAE, propostas educacionais do SEBRAE e as metodologias e conteúdos dos cursos, 

as entidades de classe, o município, o projeto de desenvolvimento de Arranjo Produtivo, 

pesquisas sobre micro-empresas) para aprofundar conhecimentos e contextualizar o ambiente 

de pesquisa; 

3 – Seleção da amostra de voluntários a partir das listas de presenças do 

Empretec, para aplicação de questionários visando detectar o perfil (nível de instrução, 

educação, idade, sexo), assim como as representações, demandas de qualificação, 
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competências e saberes indicados pelos(as) empreendedores(as) e a serem aprofundados nas 

entrevistas. 

5 – Observação participante do pesquisador nas empresas/residências dos 

empreendedores selecionados para visualizar como ocorre a gestão, organização, 

planejamento e divisão de atividades e poderes, o que auxilia no processo de análise de 

conteúdo das falas dos(as) entrevistados(as);   

6 - Realização de entrevistas semi-estruturadas para aprofundar as 

informações obtidas dos questionários e captar as experiências e usos que os empreendedores 

fazem dos conhecimentos adquiridos durante o curso.  

As técnicas de análise de conteúdo, através de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição dos enunciados contidos nas comunicações dos(as) 

empreendedores(as)  e de indicadores permitiram a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 1977) e dos dados reais ou 

simbólicos obtidos a partir das perguntas e observações que interessam à pesquisa. É um 

processo indispensável para vincular a emissão das mensagens às condições contextuais de 

seus emissores – mensagens estas que carregam componentes cognitivos, afetivos, valorativos 

e historicamente mutáveis, resultantes de situações econômicas, sócioculturais e dos códigos 

lingüísticos destes. A análise de conteúdo aumenta, portanto, a quantidade de informações 

sobre o autor das mensagens.  

Assim, a partir da descrição, ou seja, da enumeração das características das 

mensagens, se pôde interpretá-las, dando significação a estas características através da 

inferência, o que pressupõe uma comparação dos discursos e símbolos obtidos com as 

condições da práxis de seus produtores e os pressupostos teóricos que orientam a pesquisa. 

Dessa forma a análise de conteúdo possibilita o encontro teoria-prática, imprescindível em 

qualquer trabalho científico, e o destaque dos elementos constitutivos essenciais, das 

determinações substantivas e dos desdobramentos de cada questão.   

 

Da estrutura do trabalho 

A base da organização do texto é o pressuposto de que o olhar enxerga 

primeiro a paisagem para depois se familiarizar com os detalhes. Assim também o é a 
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pesquisa, que toma o geral como ponto de partida e vai aproximando a análise até chegar no 

específico.   Dessa forma, o Capítulo I estabelece as bases para a investigação, incursionando 

pelas categorias centrais da pesquisa, a começar pelas transformações do trabalho capitalista 

incluindo o novo modelo de competências e ainda a situação do Brasil nesse contexto. Na  

educação se busca situar o SEBRAE na trajetória da educação profissional no Brasil, assim 

como os desafios impostos pelo  trabalho e o debate sobre as competências nesse campo. 

Discute-se também o gênero como categoria central para a análise das identidades que se 

constroem nos espaços público e privado, onde os(as) atores(as) expressam suas 

representações da realidade.    

No Capítulo II, acercando-se ao tema central do trabalho, é feita uma 

revisão de conceitos sobre empreendedorismo abordando as perspectivas econômica e 

cultural, bem como seu papel no desenvolvimento sustentável das regiões, ao tempo em que 

se tenta definir o empreendedor e suas competências, assim como as teorias e práticas 

educacionais que estão sendo gestadas no mundo com o intuito de formar e capacitar pessoas 

para empreender.  Também nesse capítulo se faz uma análise crítica do empreendedorismo no 

Brasil, mostrando, que, apesar de teoricamente não haver no país uma cultura adequada, nem 

empreendedores com perfil considerado ideal, nem estrutura econômico-social favorável, 

ainda assim o povo brasileiro tem um traço de criatividade, improvisação, um “jeitinho” todo 

particular de empreender – que, no plano político, o próprio Estado tem incentivado, deixando 

por conta do indivíduo responsabilidades que lhe são próprias. 

Aproximando o olhar da micro e pequena empresa, espaço de atuação dos 

empreendedores brasileiros, o Capítulo III traz uma breve passagem pela conjuntura 

econômica do Brasil, incluindo a participação da mulher no mercado de trabalho. Isso para 

entender o contexto no qual a micro e pequena empresa se insere e seu papel na economia 

capitalista, suas características e tipologias e os desafios que enfrenta para  sobreviver em um 

país que não oferece bases seguras para o crescimento. Nesse contexto se aborda o papel do 

SEBRAE como serviço de apoio a esse segmento, suas estratégias para fortalecê-lo e, 

especialmente, o modelo educacional de capacitação de empreendedores que vem 

implementando.      

O Capítulo IV caminha para o local, para as características do campo 

empírico onde a pesquisa se desenvolve, passando inicialmente pela construção dos conceitos 

que norteiam o projeto de intervenção do SEBRAE na região de Tobias Barreto, a 
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metodologia de ação e resultados alcançados em dois anos de atividades.  Aqui se traz 

também o panorama econômico de Sergipe e o trabalho da mulher na indústria de confecções 

- pano de fundo para entender como nasceu o pólo de confecções e artesanato de Tobias 

Barreto, suas características básicas e possibilidades de crescimento. É nesse local que os(as) 

empreendedores(as) alvo deste estudo construíram suas empresas e se construíram como 

pessoas.  

E são as pessoas que aparecem no Capítulo V,  com seus perfis individuais e 

profissionais, suas expectativas e projetos futuros, suas visões da realidade. Neste trecho do 

estudo estão as análises dos dados coletados nos questionários, que dão uma idéia geral das 

similaridades e diferenças de gênero no acesso à educação, nas trajetórias de trabalho, nas 

demandas por qualificação e na valorização das competências adquiridas nos processos de 

aprendizagem que têm sido realizados no município, dentro do projeto do SEBRAE.      

No Capítulo VI, ouvindo-se as vozes dos(as) empreendedores(as), busca-se 

respostas para as principais questões de pesquisa do estudo. É onde são analisadas as 

representações sociais a respeito do Empretec, as formas de utilização dos conhecimentos 

adquiridos durante o curso e a valorização das novas competências no cotidiano. Analisam-se 

também as formas de administração e organização do trabalho, assim como a gestão do 

ambiente  doméstico – para visualizar a democratização ou não das relações de gênero nestes 

espaços. 

Para finalizar, o Capítulo VII traz a reconstituição e síntese dos elementos 

teóricos e empíricos analisados, o confronto das similaridades e diferenças evidenciadas no 

trajeto da pesquisa, assim como o destaque das principais descobertas reveladas no processo 

de investigação e construção do conhecimento. 
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                          CAPÍTULO I 

         TRABALHO, EDUCAÇÃO E GÊNERO : buscando bases para a investigação 

 

Antes de tratar do chamado fenômeno do empreendedorismo, que se reveste 

ainda de características pouco exploradas na academia – em nível teórico e prático - convém 

esboçar alguns aspectos relacionados às outras categorias centrais de análise dessa pesquisa:  

trabalho, educação e gênero. Nesse sentido optou-se por tentar refazer os caminhos 

percorridos pelo trabalho e suas mutações ao longo do tempo, assim como a inserção das 

mulheres e as alterações correspondentes do Estado em cada paradigma produtivo. Busca-se 

também um acompanhamento das transformações no mundo da educação – em especial da 

educação destinada à formação do trabalhador, além de um aprofundamento dos conceitos de 

gênero, que acabam perpassando as demais categorias.  Além disso, se faz um esforço para 

visualizar – mesmo brevemente – o posicionamento do pensamento educacional no complexo 

cenário econômico, político e social das últimas décadas. 

 

1.1 – Mutações do trabalho  

A heterogeneidade, complexidade, fragmentação e precariedade do mundo 

do trabalho, em especial no contexto da globalização das últimas décadas, têm fomentado o 

surgimento de teses que tratam de um suposto fim do trabalho. Claus Offe, por exemplo, 

valendo-se das análises sobre a diminuição do setor secundário e do crescimento do setor de 

serviços (que não possibilita a adoção de critérios de produtividade e racionalidade técnica), 

levanta dúvidas quanto à centralidade do trabalho na vida social. Para ele o trabalho, ao 

contrário da era industrial, não teria mais a qualidade de centro organizador das atividades 

humanas.  Como categorias substitutivas ao horizonte teórico da concepção marxiana na qual 

o trabalho é o fundamento das relações sociais, Offe cita o espaço vital, o modo de vida e o 

cotidiano, apropriação feita a partir da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas, que 

desloca para o plano da política e dos sujeitos, a primazia de elementos organizadores da vida 

social. (FRIGOTTO, 2003). 

Mas para Marx os atos de trabalho apenas podem ocorrer no interior de 

relações sociais e estas não existem sem a linguagem – são estas três dimensões que compõem 
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o ser social.  Ou seja, já na formulação marxiana a relação entre consciência e linguagem é 

um dado inquestionável e o trabalho, enquanto ato consciente só pode se realizar em 

sociedade e pela linguagem, enfim, as três dimensões estão entrelaçadas – e por isso não são 

poucos os que repudiam as teses que negam a predominância do trabalho nos impulsos de 

sociabilidade humana ou que substituem essa centralidade por outras categorias. (LESSA, 

1996; ARANHA, 1999; FRIGOTTO, 2003; ANTUNES & ALVES, 2004 )   

Ao analisarem as mutações do mundo do trabalho, Antunes e Alves (2004) 

traçam um panorama sintético das tendências observadas na era da mundialização do capital.  

Segundo eles, o proletariado industrial, fabril, estável, especializado vem diminuindo e dando 

lugar a formas desregulamentadas de trabalho. Por outro lado, cresce o novo proletariado 

fabril e de serviços, assim como o trabalho feminino, em modalidades de trabalho precarizado 

como  terceirizados, subcontratados e  part-time.  Houve também uma expansão dos 

assalariados médios do setor de serviços, que incorporou parcelas significativas de 

trabalhadores expulsos da produção industrial e está cada vez mais submetido à racionalidade 

do capital e à lógica dos mercados. No sentido oposto, está havendo uma exclusão crescente 

de jovens com idade de ingresso no mercado e de trabalhadores considerados idosos pelo 

capital – estes engrossam as fileiras de trabalhos precários, de desempregados e de iniciativas 

de auto-emprego. 

Há ainda o crescimento do “Terceiro Setor” como forma alternativa de 

ocupação em empresas de perfil comunitário e sem fins lucrativos e também do trabalho em 

domicílio por conta da desconcentração do processo produtivo e da expansão de pequenas e 

médias unidades produtivas. Além disso, a configuração do mundo do trabalho é cada vez 

mais transnacional, o que implica em reconfigurações de espaço e tempo de produção: novas 

regiões industriais surgem enquanto outras desaparecem.  É nesse contexto, e a partir de uma 

concepção ampliada de trabalho, que se pode discutir a conformação da classe trabalhadora. 

Ela compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 
venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais 
diretos, incorporando também a totalidade do trabalho social, a totalidade do 
trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca de 
salários. Ela incorpora tanto o núcleo central do proletariado industrial, os 
trabalhadores produtivos que participam do processo de criação da mais-valia e da 
valorização do capital (...), os trabalhadores improdutivos (...), o proletariado rural 
(...), o proletariado precarizado, o proletariado moderno, fabril e de serviços, part-
time (...), a totalidade dos trabalhadores desempregados (ANTUNES & ALVES, 
2004: 335-351). 
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Os autores compreendem assim, que a despeito dessa conformação mais 

fragmentada, heterogênea e complexificada da classe trabalhadora – ela existe ainda.  Na 

prática, portanto,  apesar das mudanças no conteúdo, na divisão, na quantidade e qualidade do 

trabalho na fase atual do capitalismo; apesar das diversas alternativas de subemprego, trabalho 

cooperativo, associativismo e economia solidária; e apesar da complexa estruturação da classe 

trabalhadora, a mediação fundamental do homem com a natureza ainda é o trabalho.  E o 

empreendedorismo, aqui entendido como estratégia de sobrevivência (empreendedorismo por 

necessidade) ou visualização de possibilidades (empreendedorismo por oportunidade) é uma 

espécie de fenômeno gerado por esse novo mundo do trabalho. 

 Para o professor Jeffry  Timmons,  citado anteriormente,   o 

empreendedorismo  “é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a 

revolução industrial foi para o século XIX” – prognóstico  que se tornou uma espécie de 

mantra na discussão atual sobre o tema. Porém há que se investigar melhor a consistência de 

tais afirmações diante das tamanhas e variadas contradições que envolvem o trabalho 

empreendedor, conforme veremos mais adiante. E aqui se instaura a dúvida: antes de ser uma 

“revolução” não seria o empreendedorismo uma espécie de amortecedor aos males advindos 

da reestruturação produtiva, globalização, Estado mínimo e outras mudanças do mundo 

contemporâneo?   

 

1.1.1 – Os modelos produtivos  

Nas sociedades primitivas que viviam da pesca e da agricultura rudimentar a 

divisão do trabalho dava-se segundo o sexo e a idade: às crianças e jovens cabiam pequenas 

tarefas na casa, às mulheres as tarefas domésticas e a agricultura e aos homens a colheita e a 

caça. Predominavam as formas de trabalho manual que exigiam força física e habilidade no 

manuseio de instrumentos rudimentares como machado e foice. Nas sociedades agrícolas as 

mulheres continuam sendo responsáveis pelo trabalho doméstico e por parte das atividades 

agrícolas. A partir do desenvolvimento do artesanato, o trabalho em atividades mais 

especializadas com uso de materiais nobres como ferro, pedra e madeira são executadas 

estritamente pelos homens durante vários séculos, cabendo às mulheres as atividades do ramo 

têxtil e de outros ligados à produção de utilidades domésticas como a cerâmica.  
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O aperfeiçoamento de instrumentos e equipamentos de trabalho artesanal, a 

ampliação da produção agrícola, o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio 

trouxeram uma nova divisão do trabalho com o aparecimento de classes sociais: artesãos, 

comerciantes, guerreiros, senhores feudais e padres. É quando surgem as corporações de 

ofícios9 de onde se originam as primeiras profissões e especializações profissionais: o ferreiro, 

o mecânico, o tecelão, o comerciante, o banqueiro (MANFREDI, 2002). As mudanças 

econômicas e políticas e também a preocupação com a ordem pública, a propriedade e o 

decoro levaram a uma crescente separação entre tarefas masculinas e femininas, firmando-se a 

família patriarcal como um agente importante de controle da ordem social. O campo 

educacional e cultural, refletindo essa estrutura, era igualmente restritivo para as mulheres 

(DAL RI e VIEITEZ, 2002).  

Conforme explicita Marx (1971), o ponto de partida da produção capitalista 

se deu a partir da atuação simultânea de grande número de trabalhadores no mesmo local ou 

no mesmo campo de atividade, para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o comando 

do mesmo capitalista. Até esse momento, do ponto de vista do trabalho, o trabalhador ainda 

tem domínio do seu ofício, mas já não se apropria do seu produto. Do ponto de vista técnico, 

ainda há uma relação de dependência da habilidade e conhecimento do trabalhador na feitura 

do seu ofício, ou seja, ainda predomina a forma artesanal de produção.  

Em se tratando dos processos de produção, a manufatura, que predomina até 

o último terço do século XVIII, não vem modificar a base técnica do trabalho – a operação 

continua manual, artesanal, dependendo da habilidade do trabalhador individual -  mas a 

divisão do trabalho se acentua em dois modos de produção que de um lado surgem  

da combinação de ofícios diversos que perdem sua independência e se tornam tão 
especializados que passam a constituir apenas operações parciais do processo de 
produção de uma única mercadoria. De outro, tem sua origem na cooperação de 
artífices de determinado ofício, decompondo o ofício em suas diferentes operações 

                                                 
9 As Corporações de Ofícios surgiram no século XI no bojo do processo de desenvolvimento urbano da Europa, abrigando os 
artesãos das cortes senhoriais que exerciam o mesmo ofício. Eram organizadas juridicamente, com estatutos que continham 
normas detalhadas que regulavam as relações das corporações com o poder público e com o mercado (aquisição de matérias-
primas e venda dos produtos), as relações entre os próprios trabalhadores (mestres, aprendizes ou assalariados). Os 
conhecimentos do ofício, mesmo organizados rigidamente, estavam entrelaçados com um fazer secreto, ou seja, uma 
atividade que tinha o segredo dos seus procedimentos e seus ritos, que não eram sistematizados nem divulgados como 
ciência. Esse caráter restrito e anônimo do artífice, somado a uma rudimentar instrução na leitura, na escrita e no cálculo teria 
contribuído para alargar as distinções entre os que cultivavam as artes liberais e as artes mecânicas. Com o Renascimento, 
que produziu a diferença entre o artista e o artífice, e a difusão da imprensa no século XVI, essa diferença se aprofundou.  No 
final do século XVIII, enfraquecidas pela rejeição simbólica e diante das exigências das manufaturas, ávidas de força de 
trabalho livre de controle, barata e fácil de contratar e dispensar, as corporações de ofícios foram se diluindo, sendo extintas 
pelos governos europeus  (CUNHA, 2000b). 
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particulares, isolando-as e individualizando-as para tornar cada uma delas função 
exclusiva de um trabalhador especial. A manufatura, portanto, ora introduz a divisão 
do trabalho no processo de produção ou a aperfeiçoa, ora combina ofícios 
anteriormente distintos (MARX, 1971: 388-389).  

Para as mulheres esse período é especialmente danoso: a concentração do 

trabalho artesanal em manufaturas faz com que elas percam a possibilidade de aprender 

ofícios especializados, transformando-as em força de trabalho sem nenhuma qualificação 

(ABREU, 1986). 

Em meados do século XVIII, a introdução da maquinaria – em especial do 

tear e da máquina a vapor na indústria têxtil - provoca uma revolução na base técnica, com a 

força muscular humana sendo substituída pelas máquinas que agora ditam a intensidade e o 

ritmo do trabalho, e com a simplificação e homogeneização das rotinas, o que permite a 

utilização de mulheres e crianças no processo produtivo. As máquinas configuram o que se 

convencionou chamar de Primeira Revolução Industrial, que teve como berço a Inglaterra.  

A fábrica moderna altera a hierarquia e aprofunda a divisão social do 

trabalho – entre os que operam as máquinas e os que detêm o conhecimento do processo 

produtivo - instaurando na sociedade um modo de viver radicalmente diferente. A classe 

trabalhadora perde o controle do processo e tem que se submeter à força do capital o que 

significa vender sua força de trabalho10 por um salário baixíssimo, enfrentar longas jornadas e 

péssimas condições de trabalho onde os acidentes nas máquinas são freqüentes, assim como o 

desemprego e a exploração de mão-de-obra infantil e feminina (MARX, 1971).   

Alice Abreu (1986) lembra, no entanto, que longas horas e as péssimas 

condições de trabalho não são novidade para a mulher, e sim o prolongamento de uma 

situação que já existia, invisível e não notada, na indústria doméstica. 

A novidade consiste na máquina que tornava seu trabalho tão produtivo como o dos 
homens, e na remuneração oferecida às mulheres, que passava a ser maior do que 
jamais tinha sido até então. Outro elemento novo era seu emprego em grande 

                                                 
10 Convém salientar que apesar de nas sociedades contemporâneas o trabalho assalariado ser a modalidade 
corrente, ainda persistem outras formas, como o doméstico e o trabalho por conta própria (ou autônomo). “O 
trabalho doméstico refere-se à execução das tarefas domésticas não remuneradas, sendo exercidas, em sua 
maioria, por mulheres. O trabalho autônomo (ou por conta própria), como o de muitos profissionais liberais, não 
é subordinado a nenhum contrato, e quem o exerce tem maior autonomia sobre seu processo, tanto no que diz 
respeito aos procedimentos quanto ao emprego do tempo. Existe, contudo, certo controle sobre o produto e/ou 
sobre o serviço prestado, definido pelo mercado, por regulamentos estatais ou mesmo por normas de organização 
gremiais e profissionais (como no caso dos médicos, dos dentistas, dos arquitetos, etc)” (MANFREDI, 2002:  
44) 
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número como trabalhadoras assalariadas independentes e não mais como um 
suplemento do trabalho industrial doméstico (ABREU. 1986: 63). 

Nesse contexto a livre iniciativa e concorrência encontram terreno fértil no 

mercado, que é o único regulador do comércio e da produção. O Estado não interfere nas 

atividades econômicas a não ser para “atuar de forma subsidiária e complementar em setores 

cuja exploração não fosse lucrativa ou não interessasse aos particulares. A função precípua do 

governo deveria ser a manutenção da ordem, a preservação da paz e a proteção da propriedade 

privada, não sendo, pois, concebível ou tolerável a sua interferência no mundo privado dos 

negócios” (MELO E COSTA, apud ARANHA,1999: 51).  

Nas últimas duas ou três décadas do século XIX, de acordo com Braverman 

(1987:215) “a concentração e centralização do capital, sob a forma dos primeiros trustes, 

cartéis e outras formas de combinação, começaram a firmar-se. Foi então, conseqüentemente, 

que a estrutura moderna da indústria e das finanças começou a tomar forma”. É a chamada 

fase do capitalismo monopolista que se caracteriza pela internacionalização do capital, divisão 

internacional do trabalho, imperialismo e que, no rastro de uma nova onda de inovações 

(energia elétrica, petróleo, aço, química, etc) leva à Segunda Revolução Industrial, que tem 

como características principais: grandes fábricas, decomposição de tarefas na perspectiva 

taylorista, mão-de-obra pouco qualificada, gerência científica de trabalho e separação 

crescente entre a concepção e a execução do trabalho (FRIGOTTO,2003). As atividades 

fragmentadas realizadas no interior das fábricas exigiam do trabalhador apenas um rápido 

treinamento em serviço. 

Nesse período se inicia o deslocamento da hegemonia européia, que se 

concretiza com os Estados Unidos definindo a agenda global – inclusive a moeda reserva: o 

dólar -  após o término da Segunda Guerra Mundial. “Do ponto de vista do trabalhador, as 

condições de empregabilidade se ligam à especialização (operação, fiscalização, 

planejamento, gerência), ressaltando-se o domínio de um conhecimento específico” (CRUZ, 

1999: 56). Desses trabalhadores semiqualificados para a operação de máquinas não flexíveis 

se exigia o cumprimento rigoroso de normas que determinavam o melhor jeito de fazer.  

A partir dos anos 1930 os processos de produção passam por novos 

incrementos. O fordismo, que se caracteriza pelos sistemas de máquinas acopladas, aumento 

intenso de capital morto e da produtividade, produção em grande escala e consumo de massa, 

vem tornar-se um modo social e cultural de vida após a Segunda Guerra Mundial, ancorado 
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nas teses keynesianas que defendem a intervenção do Estado na economia como forma de 

evitar outro colapso no sistema (tal como aconteceu em 1929 com a crise da superprodução).  

“O Estado do Bem-Estar Social vai desenvolver políticas sociais que visam à estabilidade do 

emprego, políticas de rendas com ganhos de produtividade e de previdência social, seguro 

desemprego, bem como direito à educação, subsídio no transporte, etc” (FRIGOTTO, 2003: 

70).  

O fordismo eleva ao máximo a parcelização e a especialização no processo 

produtivo, reservando o monopólio do conhecimento aos gerentes, com a organização 

adestrando os trabalhadores em tarefas mecânicas e padronizadas, “de tal maneira que 

habilidade tornou-se sinônimo de repetição rápida e com margem mínima de erros de um 

pequeno número de gestos predeterminados e fixos”. As organizações de trabalho são 

autoritárias e a estrutura ocupacional é polarizada, hierarquizada e rígida. “Salvo um pequeno 

grupo de trabalhadores qualificado, composto por técnicos, tais como ferramenteiros e da 

manutenção, a grande maioria não requer atributos escolares e culturais de alguma relevância” 

(MACHADO, 1994: 174) E este era exatamente o perfil das mulheres que ingressaram no 

mercado de trabalho industrial enquanto os homens participavam de batalhas na Segunda 

Guerra Mundial. 

Mas a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho remunerado vai 

se dar, de acordo com Castells (1999), a partir dos anos 1970, fato que ele atribui a 

informatização, a integração em rede e a globalizada economia e também a segmentação do 

mercado de trabalho por gênero, que se aproveita das condições sociais específicas da mulher 

para aumentar a produtividade, o controle gerencial e os lucros.  O crescimento do nível de 

emprego feminino é percebido em todas as áreas, mas concentra-se principalmente na 

prestação de serviços sociais e pessoais. Quanto às categorias profissionais liberais/técnicas e 

administrativas/gerenciais também evoluíram, com as mulheres ocupando cargos que exigem 

grande especialização, mas sem escapar da discriminação: “as mulheres ocupam cargos que 

exigem qualificações semelhantes em troca de salários menores, com menos segurança no 

emprego e menores chances de chegar às posições mais elevadas” (CASTELLS, 1999: 200). 

É também na década de 1970 que o capitalismo enfrenta mais uma grande 

crise, levando o mundo a um período de grande recessão que combinava altas taxas de 

inflação e baixas taxas de crescimento. O Estado do bem-estar social, que até então intervia na 

regulação do mercado, tomando para si a tarefa de gerir e implementar políticas públicas e 
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alargar os benefícios do capital para os excluídos, já não é eficaz.   Além disso, o socialismo 

real entra em colapso, as esquerdas e o movimento sindical estão enfraquecidos e as novas 

tecnologias de cunho microeletrônico transformam a base técnica de produção: está formado 

o cenário da Terceira Revolução Industrial e do modelo neoliberal de Estado (ARANHA, 

1999). 

 

1.1.2 - O novo paradigma produtivo  

O modelo de acumulação que caracteriza a Terceira Revolução Industrial 

está ancorado, como analisa Harvey (1992: 140),  

na flexibilidade dos processos e padrões de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

Flexibilidade e integração seriam assim, os critérios fundamentais para a 

reestruturação produtiva que, conforme explica Salerno (1994: 55), 

tem sua lógica derivada de um contexto social, político e econômico marcado pelas 
crises financeiras, de mercado (ou de concorrência intercapitalista) e social 
(conflitos capital-trabalho relativos à organização e controle da produção e do 
trabalho, e distributivo) que emergem nos anos 60/70, e colocam para as empresas 
novas necessidades de integração (para dar saltos de produtividade, necessários 
devido tanto ao acirramento da concorrência quanto aos entraves sociais colocados 
às formas tradicionais de organização da produção e do trabalho) e de flexibilidade 
(como forma de fazer frente a um ambiente – especialmente de mercado – pouco 
previsível e com alta instabilidade). 

Automação, informática e mudanças organizacionais formam o padrão 

tecnológico emergente.  A economia em escala, característica do modelo fordista/taylorista, é 

substituída por uma produção qualitativamente diferente, quase que personalizada, voltada 

para segmentos do mercado e em pequenas quantidades, graças a máquinas e instrumentos 

flexíveis, compostos de pequenos blocos adaptáveis uns aos outros que têm a capacidade de 

atender imediatamente ao redesenho de produtos e processos. São estas características e a 

capacidade de retroalimentação que compõem o que se chama de flexibilidade tecnológica, 

ajustada para atender demandas diversificadas de produtos, sem riscos acentuados de rápida 

obsolescência (MACHADO, 1994). 
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Nas indústrias as mudanças são percebidas: 1) nas relações entre empresas 

que mantêm acordos cooperativos, compartilham projetos, desenvolvem projetos conjuntos, 

terceirizam atividades produtivas e de apoio e sub-locam mão-de-obra para as atividades 

produtivas; 2) na organização geral da empresa, mais enxuta em termos de níveis hierárquicos 

e de divisões funcionais e integrada em termos de projeto, produção e vendas; 3) na 

organização da produção, em que o sistema just-in-time reduz o tempo de produção através da 

ordenação do fluxo de materiais e de informações; 4) na organização do trabalho que 

demanda um operário capaz de, não só corrigir as disfunções, imprevistos ou incidentes, mas 

também de preveni-los (SALERNO, 1994). 

O modelo empresarial japonês, em relação aos princípios de elevação de 

eficiência e produtividade, representa bem o novo paradigma disseminado em inúmeros 

países.  As firmas japonesas priorizam o atendimento ao cliente e isso significa cumprir 

prazos e garantir a qualidade dos produtos, o que é obtido através da integração de várias 

atividades da empresa. Também prezam pela eliminação de desperdícios de tempo, distância e 

matéria-prima e pela melhoria contínua do processo produtivo com a cooperação dos 

trabalhadores. (HUMPREY, apud LEITE, 1994). Uma das técnicas japonesas mais 

difundidas, associada às células de manufaturas e aos programas de envolvimento dos 

trabalhadores é o just-in-time. 

O just-in-time consiste num instrumento de controle da produção baseado no 
propósito de atender a demanda com a maior rapidez possível e de minimizar os 
estoques de matéria-prima, bem como os intermediários e finais. Para tanto, assenta-
se num sistema de informações preciso que estabelece o momento exato, o material 
exato e a quantidade exata de produção (LEITE, 1994) 

A aceleração do progresso técnico, de acordo com Carvalho (1994), é uma 

característica marcante dessa nova fase do capitalismo, em particular, as tecnologias da 

informação baseadas na microeletrônica. A inovação tecnológica como fator dominante da 

competição entre produtos e serviços, mercados e países, implica mudanças nos processos de 

trabalho que demandam novas qualificações do trabalhador.  As habilidades cognitivas e 

comportamentais são exigidas para a leitura, interpretação e decisão a partir dos dados 

fornecidos pelas máquinas. O trabalho cooperativo em equipes, a falta de demarcação de 

tarefas a partir dos postos de trabalho, a polivalência e a rotação de tarefas exigem uma visão 

de conjunto necessária para julgar, discernir, intervir e resolver problemas que surgem no 

interior dos processos de trabalho (HIRATA, 1994). Além disso,  



 

 

 

38 

a inclusão no escopo do trabalho de produção de responsabilidades tais como 
controle de qualidade e busca permanente de pequenas melhoras no processo 
produtivo reforçam a necessidade de o trabalhador compreender a lógica e as 
condições do seu trabalho, estabelecer relações e decidir entre alternativas 
(CARVALHO, 1994: 104). 

Nesse tipo de trabalho em que a dimensão comunicacional ganha ênfase, “o 

lugar do sujeito e das relações intersubjetivas seria absolutamente central, na medida em que a 

mobilização psíquica do indivíduo, sujeito do processo de trabalho, constituiria a pré-

condição mesma de toda atividade produtiva” (HIRATA, 1994: 137).  Mas o fato das 

inovações organizacionais,  favorecerem o aperfeiçoamento do trabalho humano e trazerem 

formas mais participativas, integradas, grupais, descentralizadas, autônomas, envolventes e 

flexíveis não significa estas formas sejam democráticas ou menos controladas. O que de fato 

se verifica é 

um movimento complexo, heterogêneo, não coetâneo e difuso de qualificação e 
desqualificação da força de trabalho, com os deslocamentos, substituições e 
absorções de  segmentos laborais, a partir de critérios emergentes e pouco explícitos 
de inclusão e exclusão, ditadas pelas inovações tecnológicas e organizacionais 
(MACHADO, 1994: 177). 

As contradições que surgem do movimento de qualificação e 

desqualificação da força de trabalho e da compatibilização de transformações da base técnica 

de produção com as condições sociais adequadas à formação do trabalhador não são poucas, e 

os debates em torno da noção de competências, que abordaremos adiante, são um bom 

exemplo. Na prática, o  desenvolvimento da base técnica de produção parece estar servindo 

sobretudo, a uma intensificação do trabalho e uma maior concentração de riqueza. O impacto 

das inovações tecnológicas sobre o modo de produção atinge não só os setores da economia 

como a forma de cooperação e incorporação ao trabalho.  

Nesse particular, Castells (1999) constata que o crescimento da participação 

feminina na economia não está condicionado apenas ao aumento da demanda do mercado, 

mas principalmente às características sociais que tornam a mulher uma mão-de-obra atraente 

para as empresas.  Com a expansão do seu nível de instrução a mulher passou a constituir uma 

fonte de habilidades explorada pelos empregadores, que pagam menos pelo mesmo trabalho. 

Outro motivo para a contratação de mulheres é que, além da qualificação e nível de instrução, 

elas trazem para as empresas suas habilidades de relacionamento, que são cada vez mais 

necessárias em uma economia informacional em que o gerenciamento de pessoas é mais 

importante do que o gerenciamento de fatos. Além disso, há que se acrescentar a flexibilidade 
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da mulher como força de trabalho,  sendo ela mais ajustável aos empregos de meio expediente 

e temporários. 

Mas as qualidades flexíveis e as qualificações tácitas da mulher nem sempre 

a favorece em termos de remuneração e ocupação dentro da empresa.  Estudos que abordam a 

divisão sexual do trabalho comprovam a coexistência de cenários sexuados de trabalho uma 

mesma empresa: setores flexibilizados ocupados por homens e setores taylorizados ocupados 

por mulheres. Além disso, as inovações e os processos de formação para o uso delas podem 

reforçar a marginalidade das mulheres, especialmente as menos qualificadas (HIRATA, 

1994). As novas estruturas produtivas, conforme analisa CRUZ (1999) facilitaram a 

exploração da força de trabalho feminino em ocupações de tempo parcial e mal pagas, em 

substituição aos trabalhadores homens, melhor remunerados e menos sujeitos a demissões, 

assim como o retorno dos sistemas de trabalho doméstico e familiar e da subcontratação 

permitiu o ressurgimento de práticas de trabalho patriarcal feitos em casa. 

O fato é que, tal como aconteceu no fordismo, as mudanças que 

caracterizam o novo paradigma afetam o conjunto da sociedade, suas práticas e valores e 

mesmo o modo de intervenção do Estado nos sistemas econômico e social.  Nesse sentido, as 

principais diretrizes dos organismos internacionais que atuam como agências multilaterais do 

mercado globalizado (Banco Mundial, FMI, BID, Organização Mundial do Comércio, 

UNESCO, CEPAL, etc) recomendam que as reformas do Estado sejam orientadas para o 

mercado, exigindo o abandono de instrumentos de controle político e a restrição na alocação 

de recursos públicos, principalmente na área social.  

Tais agências, especialmente o Banco Mundial, articulam uma "aliança 

tecnocrática transnacional", no sentido de racionalizar os investimentos nessa área, 

diminuindo o papel do Estado e fortalecendo as ações de natureza privada. Assim, as políticas 

neoliberais ao defenderem o retorno às “leis naturais do mercado” criam um Estado Mínimo, 

o que se reflete diretamente no fim da estabilidade no emprego, no corte abrupto das despesas 

previdenciárias e dos gastos com as políticas sociais (FRIGOTTO, 2003; SIMIONATO, 

1997). Esse Estado Mínimo inclui também a participação de provedores privados nas 

atividades até então reservadas ao setor público. 
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No caso do Brasil, os traços que marcam a Terceira Revolução Industrial e a 

flexibilidade produtiva ganham acentos bem particulares, não só na conformação do novo 

Estado, como na modernização das empresas e nas mudanças no mercado de trabalho.  

 

1.1.3 - O Brasil no contexto da flexibilidade 

Em contraste com outros países de industrialização avançada, o Brasil ainda 

apresenta um quadro de escasso dinamismo tecnológico, permanência de processos de 

trabalho convencionais (incluindo princípios tayloristas/fordistas de organização e uso 

intensivo de trabalho manual) e exploração predatória da força de trabalho. A maior parte da 

força de trabalho é composta de trabalhadores semiqualificados ou não-qualificados, com 

baixo grau de escolarização formal e treinamentos de curta duração e que enfrentam baixos 

salários e alta rotatividade no emprego.  Com pequenas exceções setoriais e territoriais, 

prevalecem no Brasil processos de trabalho industriais com baixo grau de 
automação, organizados com base na fragmentação do trabalho e na constituição de 
postos de trabalho com tarefas simplificadas, cuja participação no processo 
inovativo das empresas, quando ocorre, é marginal  (CARVALHO, 1994: 108).  

O baixo grau de instrução da mão-de-obra brasileira é apontado como 

obstáculo para a implementação de novas técnicas de qualidade e produtividade que poderiam 

garantir ao país uma posição melhor no ranking de competitividade internacional. A culpa, 

nesse caso, pode ser creditada não só ao sistema educacional, mas também às próprias 

empresas que insistiram em práticas de recrutamento com poucas exigências quanto ao grau 

de instrução.  Carvalho (1994:122) resume assim a fragilidade tecnológica e o perfil da força 

de trabalho: 

são fenômenos gêmeos, originários de anos de prática de uma industrialização que 
privilegiou a ocupação do mercado interno, mas negligenciou a eficiência, que se 
valeu de um protecionismo e de subsídios sem limites, mas não se colocou o desafio 
da ocupação estruturada de mercados externos, que preferiu se valer da exploração 
da mão-de-obra barata e descartável, e de recursos naturais abundantes, a construir 
uma capacitação tecnológica estrutura sobre recursos humanos e organizações 
qualificadas, que lhe permitisse dar um salto qualitativo em face dos desafios 
apresentados pela presente fase de mudanças acentuadas na economia mundial.  

Já do ponto de vista do empresariado brasileiro, tal atraso também pode ser 

creditado às sucessivas e incontroladas crises na economia e a alta carga tributária que 

reduziram a estabilidade das empresas reduzindo a capacidade de investimentos e ainda a 
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rígida legislação trabalhista. A inclusão dos direitos sociais na Constituição de 1988 ampliou 

“e tornou ainda mais detalhistas as regras trabalhistas, em sentido contrário ao que se buscava 

na época em um grande número de nações, que procuravam flexibilizar as relações de 

trabalho”.11    

Ainda assim e embora de forma lenta, o patronato brasileiro vem se 

esforçando em introduzir os princípios da flexibilidade, qualidade e rapidez no processo 

produtivo, tomando como base o modelo japonês (just-in-time, CCQ, TQC, Kanban, Kaizen, 

controle estatístico de processos, sistemas participativos) – mesmo com dificuldades de 

adaptação operacional e conflitos com os trabalhadores (LEITE, 1994). E não se pode 

generalizar esse esforço. No Brasil – e até dentro de uma mesma empresa - os novos 

princípios tecnológicos e organizacionais convivem, lado a lado, com processos 

tayloristas/fordistas (CARVALHO, 1994; LEITE, 1994; HIRATA, 1994).  Além disso, a 

implantação de modelos como just-in-time e CCQ-Círculos de Controle de Qualidade 

esbarram nos limites impostos pelas relações sociais em vigor na sociedade brasileira. 

Apesar da difusão dos CCQs nos anos 1980 ter sido rápida, com as 

empresas tentando responder com esse recurso, simultaneamente, às demandas do trabalhador 

por maior participação e às melhorias de qualidade, as políticas internas e estratégias de 

organização não mudaram – e os CCQs desapareceram. O mesmo aconteceu com o Kanban. 

Mas as questões da qualidade continuaram ganhando força com o alargamento das relações 

comerciais com o exterior, o que trouxe a concorrência internacional para o mercado local. 

No novo conjunto de políticas de industrialização, o governo cria, por exemplo, o  PBQP-

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que traça regras para aumentar a 

competitividade através do aprimoramento da qualidade dos produtos nacionais (FLEURY & 

FLEURY, 1997). 

Para se ajustar às novas regras as empresas mais avançadas tiveram que 

redefinir processos de trabalho e introduzir novos métodos de gestão da produção, 

racionalizar atividades produtivas, buscar reposicionamento no mercado – enfim, reorganizar-

se como um todo.  Daí vieram a terceirização de atividades consideradas não essenciais, o 

enxugamento do quadro de trabalhadores com a demissão dos menos qualificados para lidar 

com as inovações tecnológicas e a estabilização da mão-de-obra qualificada através de 

                                                 
11 Temas fundamentais para as micro e pequenas empresas. Brasília. CNI/SEBRAE, 2002 (p. 32) 
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políticas compensatórias e participativas – mudanças que tiveram forte impacto sobre o 

emprego formal. 

Somem-se a essas mudanças o avanço das teses neoliberais com o 

conseqüente  redirecionamento do papel do Estado e a ampliação do poder do mercado.  A 

abertura dos mercados expõe as empresas nacionais, agora sem a proteção estatal, aos padrões 

de concorrência e competitividade internacional, exigindo-lhes forte racionalização nas 

despesas para redução de custos – o que também afeta o emprego. O próprio Estado, com a 

extinção e privatização de órgãos públicos e os programas de demissão voluntária, dá a sua 

contribuição ao problema, que se agrava a partir da década de 199012, revelando 

a convivência de três tipos ou formas diferentes de sua manifestação, que se 
sobrepõem ao mesmo tempo e, muitas vezes, interligados: o desemprego 
conjuntural, provocado pela gestão da política econômica, o desemprego 
tecnológico, resultado da introdução de novas tecnologias, de técnicas 
organizacionais e de racionalização do processo produtivo e o de exclusão, 
decorrente da desqualificação para o trabalho dos núcleos mais dinâmicos da 
economia (CRUZ, 1999: 83). 

Para as mulheres as mudanças foram igualmente danosas, mas com alguns 

agravantes. Até então, apesar das crises, a taxa anual de crescimento do emprego feminino nas 

atividades industriais vinha recebendo aumentos significativos a partir dos anos 1970, 

inclusive em ramos não tradicionalmente femininos, como a indústria metalúrgica.  Só que o 

crescimento  quantitativo não veio seguido por igualdade de condições: estudos comprovam 

que o fenômeno de segmentação por gênero no mercado ainda presente, agrava o processo de 

exclusão social que afeta homens e mulheres.   Um panorama sintético do mercado de 

trabalho nas últimas décadas mostra um incremento na participação feminina que, no entanto, 

não foi seguido por melhoria nos salários pagos nem na distribuição ocupacional por sexo. Há 

uma “guetização” de mulheres em ocupações de baixo salário e baixo status – em todos os 

países, independente do nível de desenvolvimento (CRUZ, 1999). 

Observa-se também que a partir de meados do século XX, as mulheres 

brasileiras, que nesse período já representam 27% da força de trabalho, segundo dados do 

                                                 
12 Na década de 1990 cerca de 3,3 milhões de postos de trabalho formais foram fechados na economia brasileira, 
ao passo em que a informalidade assumiu proporções gigantescas, o que pode ser comprovado pelos dados do 
Ministério da Previdência Social que estima em quase 40 milhões de pessoas sem vínculo com o instituto 
(ARROIO e REGNIER, 2002). Como resultado das transformações econômicas pode-se citar ainda o 
aprofundamento dos processos de exclusão social. Segundo o IPEA, o país tem mais de 53 milhões de pobres, 
dos quais cerca de 22 milhões são indigentes. A renda média dos 20% da população que ganham mais é de 24 a 
35 vezes maior do que a dos 20% mais pobres. Já o projeto Fome Zero do PT estimava em 2002, que existiam no 
Brasil de 9,3 milhões de famílias muito pobres e, portanto, vulneráveis à fome (SACHS, 2002). 
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IBGE, não viram sua expansão no mercado ser acompanhada pela igualdade de 

oportunidades. Apesar de terem um nível educacional igual ou superior ao dos homens, 

recebiam em média, 50% menos dos salários pagos aos homens que exerciam as mesmas 

funções. Além disso, a passagem dos empregos da indústria para os serviços provocou outras 

mudanças na composição da mão-de-obra, com as mulheres passando a ser “super-

representadas” na economia informal, isto é, apresentando uma presença maior do que a sua 

participação na População Economicamente Ativa. Em 2002, cerca de 52% dos empregos 

femininos se achavam na economia informal comparados com 45% dos homens, sendo que as 

mulheres se concentram em segmentos de baixas taxas de produtividade, salários baixos e de 

grande instabilidade (serviços domésticos, trabalho familiar ou assalariada em micro 

empresas)13. 

E é no contexto da flexibilidade, das inovações tecnológicas e das mudanças 

no Estado e suas conseqüências que se registra no Brasil o surgimento massivo de 

empreendedores involuntários – recém formados e trabalhadores demitidos de corporações e 

órgãos públicos por causa das reestruturações, fechamentos, privatizações, fusões, etc. Assim, 

pessoas que não conseguiram uma colocação ou recolocação no mercado se viram forçadas a 

criar seu próprio emprego como alternativa de sobrevivência, instaurando o que alguns 

chamam de uma nova era do auto-emprego (SANTOS, 1995) A partir de então os estudiosos 

de mercado passaram a indicar três caminhos profissionais distintos: ser empregado, ter o 

próprio negócio ou atuar como agente independente. O problema do primeiro caminho, 

segundo eles (OLIVEIRA, 2000; SANTOS, 1995), é que os empregos promissores e seguros 

desapareceram.  

Dessa forma, “a primeira coisa que as pessoas precisam aprender a fazer é 

deixar de procurar emprego para começar a procurar trabalho. Qual a diferença? O termo 

emprego refere-se ao tipo de vínculo que estabelecemos com a organização para a qual 

prestamos serviços, geralmente em regime de exclusividade e em caráter permanente. 

Trabalho é outra coisa: nada tem a ver com a forma de nos vincularmos a uma empresa, 

refere-se à atividade profissional que desempenhamos, ao serviço que prestamos e aos 

resultados que obtemos, podendo ser exercidos em uma ou mais organizações, sem 

exclusividade” (OLIVEIRA, 2000:  35-36) Nesse caso, trabalho tanto pode significar a 

prestação de serviços eventuais a uma empresa qualquer no mercado através de uma das 

                                                 
13 Temas fundamentais para as micro e pequenas empresas. Brasília. CNI/SEBRAE, 2002 
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muitas modalidades de contratos temporários criados nos últimos anos, como a dedicação à 

sua própria empresa.  

De qualquer modo, em se tratando de emprego ou de trabalho, as mudanças 

nos processos de produção capitalista em setores como indústria, comércio e serviços, 

demandam características qualitativas do trabalhador, sintetizadas, ainda que com ressalvas, 

no modelo das competências que penetra não só os espaços produtivos, mas também o 

sistema educacional. 

 

1.1.4 - As novas competências no trabalho 

Não há como ignorar que entre os indicadores mais visíveis do novo 

paradigma produtivo estão aqueles especificamente relacionados “com as novas exigências de 

qualificação da força de trabalho, na forma de polivalência ou multiqualificação e com novas 

relações de poder a partir do binômio delegação-liderança, que é a essência da nova hierarquia 

organizacional” (CRUZ, 1999: 56). Essa qualificação pode ser entendida como a capacidade 

do trabalhador em mobilizar “saberes” (saber fazer, saber ser, saber agir) - que são obtidos 

não só na educação geral proporcionada pela escola, mas também pela formação profissional 

e pela experiência obtida no mundo do trabalho – para dominar situações concretas de 

trabalho e para transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra (LEITE, 

1994).  

Assim, para as novas gerações em processo de formação, as exigências 

quanto à qualificação visam competências de educabilidade, competências relacionais e 

competências técnicas básicas relacionadas com os diferentes campos de conhecimento.  

São estas competências genéricas adquiridas durante o período de formação que irão 
sustentar a aquisição de habilidades e capacidades específicas a serem 
desenvolvidas a partir do ingresso desses jovens no mercado de trabalho, através 
dos cursos e treinamentos fornecidos pelas empresas (BRUNO, 1995: 97).  

Nesse sentido exige-se do trabalhador uma disposição contínua para 

“aprender a aprender” ao longo da vida.  Deluiz (1997) classifica as competências em: 1) 

técnico-intelectuais, que são as habilidades básicas como aprender a pensar; 2) 

organizacionais e metódicas, que dizem respeito à organização do próprio trabalho, 

estabelecimento de meios próprios e gerenciamento de tempo e espaço; 3) comunicativas, ou 
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seja, a capacidade de comunicar-se com o grupo; 4) sociais ou, saber ser, transferir 

conhecimentos; 5) comportamentais, que advêm da necessidade de incorporar a subjetividade 

do trabalhador nos processos produtivos. 

Mas embora se observe uma rápida difusão do conceito de competências 

nos meios empresariais, governamentais e acadêmicos, não são poucas as críticas quanto aos 

riscos de sua utilização. De acordo com Dedecca (1998) o debate sobre a qualificação anterior 

ao  discurso que privilegia as competências era bastante claro, pois tratava de atuar 

positivamente sobre uma formação profissional do trabalhador construída no interior das 

empresas a partir das determinações da negociação coletiva e da ação pública.  Ao contrário, a 

noção de competências, realizada nos espaços privados das empresas e sem a regulação 

pública, dá a elas mais flexibilidade de alocação e uso do trabalho no processo produtivo.  

Dilui-se, portanto, a noção de qualificação, na medida em que ela decorria de um 
controle social do uso do trabalho que explicitava as ocupações, os níveis 
ocupacionais e os postos de trabalho, e cria-se o espaço para uma noção de 
competência, que se constrói no espaço interno da empresa como parte de seu 
processo de reorganização produtiva sistemática e de uma relação crescente e 
individualizada entre as empresas e a força de trabalho (DEDECCA, 1998: 274). 

Assim as empresas passam a procurar força de trabalho com um maior nível 

de qualificação para funções pouco complexas, ou seja, a noção de competências abre espaço 

para uma recomposição do poder das empresas em contratar, usar e remunerar a força de 

trabalho.  

Ropé e Tanguy (1997) questionam se a força da noção de competência, 

combinada a sua plasticidade não é uma das razões para a disseminação de seu uso, já que 

uma conotação humanística ligada a sua gênese permite a neutralização de certas contradições 

sociais, quando se objetiva, por exemplo, competências até então não visíveis, sobretudo para 

as populações com baixo nível de qualificação, o que poderia sugerir verdadeiros avanços 

sociais.  Isambert-Jamati (1997) lembra também que as qualificações, ratificadas por acordos 

entre setores e parceiros sociais, eram codificadas de modo duradouro, apoiando-se 

especialmente na formação recebida inicialmente. Uma vez atribuídas, consistiam a base da 

escala de salários, comportando categorias hierárquicas nas quais se podia avançar. A 

existência dessas categorias implicava o caráter coletivo da classificação.  

Já no discurso contemporâneo das empresas, as competências requisitadas 

não mais estão ligadas (ao menos formalmente) à formação inicial. Podem ter sido adquiridas 
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em empregos anteriores, em estágios, longos ou breves, de formação contínua, mas também 

em atividades lúdicas, de interesse público fora da profissão, atividades familiares, etc. 

Mas, ao mesmo tempo, a posse simultânea dessa série de competências, se não é 
única, o que ocorre seguidamente em um número acentuado de indivíduos, é trazida, 
no entanto, como uma característica individual; conseqüentemente, ela não se abre 
em si a nenhuma solidariedade, já que, presumidamente, não pertence como fonte a 
uma categoria formalizada que, como tal, pode reivindicar direitos para todos os 
seus membros (ISAMBERT-JAMATI, 1997: 107). 

Analisando sob esse ponto de vista, as competências contribuiriam para 

esvaziar as fontes de reivindicação coletiva por parte dos trabalhadores, no que diz respeito, 

por exemplo, às remunerações, já que os critérios de avaliação passam a ser subjetivos e 

individuais. Tal como aparece no debate atual a concepção de competência define-se em 

função dos sujeitos, correspondendo a um modelo pós-taylorista de qualificação cuja origem 

estaria associada à crise da noção de posto de trabalho. Dentro desse modelo,  

a correspondência entre um saber, uma responsabilidade, uma carreira, um salário 
tende a se desfazer na medida em que a divisão social do trabalho se modifica. Às 
exigências do posto de trabalho se sucede um estado instável de distribuição de 
tarefas onde a colaboração, o engajamento, a mobilidade passam a ser as qualidades 
dominantes (HIRATA, 1994: 125) 

Articulado ao conceito de competência surge também o conceito de 

empregabilidade, que, apesar de não ter contornos definidos, diz respeito à passagem de uma 

situação de desemprego para a de emprego ou à capacidade de obter um emprego.  

A empregabilidade envolve, porém, outras variáveis como idade, sexo, experiência 
prévia, rede de relações sociais, origem social, concepções, valores, aspirações, 
trajetórias de vida, etc., que se tornam dominantes na conquista de um emprego, 
passando a constituir-se em um “currículo oculto” de formação de competências 
(SHIROMA & CAMPOS, 1997). 

Do exposto aqui se  percebe que a noção de competência, ao tempo que 

incorpora saberes antes ignorados, que não aparecem no curriculum vitae,  dando ao 

trabalhador (pelo menos em tese) um maior “valor de mercado”,  também o deixa mais 

vulnerável – porque, na prática, é o mercado que vai decidir seu valor e de acordo com 

critérios que não são facilmente visíveis ou mensuráveis. E essa é uma questão que merece 

exame mais acurado,  até porque, parece não se restringir à esfera do trabalho.  Conforme se 

verá adiante competência como mobilização de  “conhecimento” e “saberes” encontra terreno 

fértil também no discurso do empreendedorismo e mesmo da educação.  
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1.2 –  Desafios do trabalho para a Educação 

Na nova onda de racionalização global, retomam-se as discussões sobre as 

relações entre educação e trabalho. A educação volta a ser entendida como potencializadora 

do trabalho, sendo decisiva, portanto, para o desenvolvimento econômico e para a promoção 

da inovação e do progresso técnico na economia (SAVIANI, 1994; ASSIS, 1994). Mas para 

alguns, esses pontos de vista embutem uma versão sofisticada da economia da educação. De 

acordo com Paiva (1993), a economia da educação, concentrada na rentabilidade do 

investimento educativo, preocupa-se especialmente com a eficiência do aparato escolar e sua 

adequação às demandas da vida moderna. Supõe-se que a eficiência pedagógica seja obtida 

através da concorrência que penetra a vida escolar e a sala de aula – um modelo que é coroado 

pela descentralização e pelo submetimento dos sistemas educacionais às regras de 

funcionamento do mercado. 

Por outro lado, argumenta Gouveia (1994), não se pode negligenciar o 

mercado quando se pensa em escolarização. “Isto não simplesmente ou necessariamente 

porque se deseje uma economia mais moderna, mas, sobretudo, porque é em torno do trabalho 

que direta ou indiretamente gira a vida da grande maioria das pessoas”14.  Espera-se da escola 

que ofereça condições às crianças e jovens para que possam enfrentar as novas situações do 

mercado e, ao mesmo tempo, contribuam para a alteração dos rumos sócio-econômicos 

considerados indesejáveis. E mais, as questões educacionais interessam não só em termos de 

ganhos de produtividade e de acesso ao mercado de trabalho, mas também como condição 

indispensável para o exercício da cidadania (OLIVEIRA, 1994). De fato, é impossível ignorar 

os vínculos entre educação e mercado, especialmente quando se analisa os planos de 

qualificação dos trabalhadores e as instituições que foram criadas para qualificá-los. 

 

1.2.1 -  A formação para o trabalho no Brasil 

Na Idade Média a aprendizagem para o trabalho era feita no próprio 

processo de trabalho, basicamente no seio da família. Até então escola era o lugar a que 

tinham acesso as classes dos proprietários de terras, nobres e religiosos ou, como diz Saviani 

(1994), das classes ociosas que não precisam trabalhar para viver.  No início da Idade 

                                                 
14 Ver Aparecida Joly Gouveia, em  FERRETTI, C. J. e outros (org.) Novas Tecnologias, trabalho e educação. 
Petrópolis. Vozes, 1994, p. 208 
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Moderna a escola passou a ser quase uma instituição marginal, porque era para onde se 

encaminhavam os mendigos, malfeitores, vagabundos e órfãos que precisavam se tornar 

braços ativos para se manterem.  Enguita (1989) quando fala sobre a escola de massas, 

observa que, com o desenvolvimento das manufaturas as crianças se transformaram em mão 

de obra barata, cobiçada pelos industriais. O essencial neste momento já não era pôr os 

vagabundos e seus filhos a fazer um trabalho útil com vistas à sua manutenção, mas educá-los 

na disciplina e nos hábitos necessários para trabalhar posteriormente.  Com a introdução da 

maquinaria e a proliferação da indústria, que exige um trabalhador resignado e ordeiro, 

disposto a vender sua força de trabalho, a escola passa a ser uma instituição que vai “modelar” 

a infância de acordo com as necessidades dessa nova ordem, é o lugar onde o futuro 

trabalhador aprende a obedecer.  

Quando produção fabril foi submetida a uma profunda revisão com as idéias 

de gestão científica de Taylor, o paradigma da eficiência das empresas chegou às escolas 

através dos reformadores educacionais – também americanos. Inspirados nos princípios e 

normas de organização das empresas eles acreditavam que era possível proporcionar padrões 

definidos para os diversos “produtos” educacionais, analisados em função do “custo-

benefício” (ENGUITA, 1989).  E o Brasil não fugiu à regra, pois nos anos 1930, os grupos 

que assumem o poder fazem a opção por um modelo de desenvolvimento fundamentado na 

industrialização em larga escala em substituição ao modelo agro-exportador que havia sofrido 

quebras durante a crise da década anterior, o que provoca uma mudança do perfil da 

sociedade brasileira, cuja população vai se tornando urbana.  Esse novo modelo exige novas 

políticas no campo da educação,15 com o ensino industrial assumindo grande importância na 

formação de mão-de-obra.  E é para atender as exigências da expansão industrial brasileira, 

                                                 
15 Nesse período, educadores agrupados em torno da ABE - Associação Brasileira de Educação, se configuravam 
como mediadores “legítimos” das propostas de uma Escola Nova.  Àquela época a ABE promovia uma 
campanha na qual deslocava a convicção vigente desde a República, de que cabia ao analfabetismo a culpa pelo 
atraso do país - os culpados desse atraso seriam as elites mal preparadas que nos governavam e a legião de semi-
alfabetos que as sustentavam.  Era importante questionar o “saber usar” a alfabetização.  Fernando de Azevedo 
na reforma do Rio de Janeiro/Distrito Federal implanta a “escola única” como “escola do trabalho”, redefine os 
programas da escola primária e toma medidas de reformulação e integração do ensino técnico-profissionalizante. 
Anízio Teixeira amplia essa reforma. Essas propostas modernizadoras levaram não só a criação de novas 
metodologias de ensino, que traziam alterações até nas práticas de leitura (leitura dirigida, espontânea, 
recreativa, em coro, incidental, dramatizada...) e de escrita (caligrafia muscular), como também a alterações na 
própria arquitetura escolar caracterizada por “construções econômicas, nítidas, das quais todo o supérfluo foi 
eliminado e que corporificaram a necessidade de reinvenção do espaço público a serviço dos objetivos da 
consciência pedagógica em plena construção” (NUNES, 2000: 387).  Era uma escola renovada em que se 
priorizava a aprendizagem no lugar de ensino. Era uma escola que “serviria de base à disseminação de valores e 
normas sociais em sintonia com os apelos na nova sociedade moderna, constituída a partir dos preceitos do 
trabalho produtivo e eficiente...” (CARVALHO, apud VIDAL, 2000:  498). Era uma escola que vinha “educar 
para a ação”, “educar para a vida”, conforme salientam os motes escolanovistas de então. 
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que precisa de um operário com uma formação mínima e feita de modo rápido e prático, que o 

governo cria o SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 1942 em parceria 

com a CNI-Confederação Nacional das Indústrias.  

 No sistema oficial de ensino, as escolas de aprendizes e artífices se 

transformam em Escolas Técnicas Federais, a partir da Lei Orgânica do Ensino Industrial. O 

SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial surge três anos depois para atender a 

área do comércio. A Confederação Nacional do Comércio é autorizada a instalar e administrar 

escolas de aprendizagem comercial para trabalhadores menores entre 14 e 18 anos, assim 

como cursos de especialização para comerciários adultos.  Em 1946 foi criado o SESC-

Serviço Social do Comércio, que se constitui no “braço” social do SENAC, desenvolvendo 

nas primeiras décadas de funcionamento ações de apoio à saúde do trabalhador comerciário.  

Já o SESI-Serviço Social da Indústria, instituição ligada ao SENAI e voltada para o público 

industriário, se destacou no período pós 2a Guerra com programas assistenciais de 

fornecimento de alimentos.  

Essa rede de ensino de âmbito empresarial paralela ao sistema oficial viveu 

um período de grande expansão a partir de 1964, quando os governos militares optaram por 

uma estratégia de desenvolvimento voltada para os grandes projetos nacionais: construção de 

pólos petroquímicos e de hidrelétricas, núcleos de exploração e produção de petróleo, pólos 

agropecuários e agrominerais – que demandavam mão de obra especializada - o que motivou 

o desenvolvimento do PIPMO-Programa Intensivo de Formação de Mão-de-Obra, executado 

pelas instituições de formação profissional, SENAI e Escolas Técnicas da rede federal.  As 

próprias empresas receberam incentivos fiscais, podendo deduzir do imposto de renda os 

gastos com projetos de formação profissional de seus trabalhadores (MANFREDI, 2002). 

 A qualificação para o trabalho também vai aparecer, com intenção 

explícita, nas propostas de ensino médio articuladas ao modelo político e econômico da 

ditadura, com a generalização da habilitação profissional no 2o. Grau, que perfazia 130 

possíveis cursos, a maioria deles voltados para ocupações no setor secundário16 (KUENZER, 

                                                 
16 Segundo Acacia Kuenzer (2001) a trajetória educacional entre os que iriam desempenhar as funções 
intelectuais ou instrumentais no Brasil sempre foi claramente definida nos programas educacionais do Estado, 
inclusive em função da existência de duas redes paralelas de ensino, uma delas formada pelas empresas do 
Sistema S, geridas pela iniciativa privada. O acesso ao nível superior se dá pelo domínio dos conteúdos gerais, 
das ciências, das letras e das humanidades.  Os egressos de cursos profissionais não têm esse saber geral, já que o 
currículo dos cursos está voltado exclusivamente para o domínio de um saber técnico. Em 1961, com a 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se tem, pela primeira vez, uma articulação entre 
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2001). Já as Escolas Técnicas Federais, conseguiram, graças ao alto padrão de ensino, não só 

gozar de grande prestígio junto ao empresariado, como colocar milhares de técnicos à 

disposição do mercado de trabalho, a ponto de atingir uma saturação na década de 1980.   

O ensino profissional e especializado se difunde especialmente no bojo do 

processo desenvolvimentista no período militar, mesmo período em que cresce o número de 

defensores da Teoria do Capital Humano que pode ser entendida como a soma de 

investimentos em treinamentos e educação como forma de aumentar as qualificações para o 

trabalho, com a educação sendo vista como um fator decisivo para o desenvolvimento 

econômico, ou seja, quanto mais complexa a formação do trabalhador, maiores serão seus 

rendimentos “não só em função dos ganhos de produtividade das empresas, mas também em 

decorrência das possibilidades de ascensão social que se abrem aos trabalhadores mais 

qualificados”(BRUNO, 1995: 102).    

O ensino profissional da rede oficial vem sofrer mudanças significativas 

após um longo e conturbado processo de formatação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996.  Em se tratando do ensino profissional, a rede pública passou a se constituir pelos 

níveis básico, destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores; 

técnico, para profissionalizar os alunos egressos do ensino médio; e tecnológico, que 

corresponde aos cursos de nível superior na área tecnológica para alunos oriundos do ensino 

médio e técnico. Na prática repõe-se textualmente a dualidade entre o ensino médio (de 

formação geral) e o ensino técnico (de formação profissional) e acaba-se a equivalência 

(SANTOS, 2000; KUENZER, 2001).  Também desde 1996 a educação profissional, no 

âmbito do estado, tem sido assumida especialmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

mas executada por diferentes atores sociais que compõem uma ampla rede formada pelo setor 

privado (o Sistema S17, as entidades de ensino profissional livre e organizações da sociedade 

civil, como sindicatos de trabalhadores, de empresários, ONGs, associações comunitárias 

                                                                                                                                                         
os ramos secundário e profissional para fins de acesso ao ensino superior. Já na LDB de 1971, pela primeira vez 
a educação para o trabalho aparece como intenção explícita, incorporando a dimensão “qualificação para o 
trabalho” como parte integrante do desenvolvimento individual e social e, portanto, como objetivo geral do 
ensino de 1o. e 2o. Graus. Na prática a lei determina oito anos de escolaridade obrigatória para todos e, a partir 
daí, a equivalência entre o ensino médio e profissional para fins de acesso aos cursos superiores. Esses avanços 
foram derrubados pela LDB de 1996, quando o estado mostrou sua face conservadora. 
17 Hoje o Sistema S é composto pelo SENAC/ SESC, SENAI/SESI e ainda pelo SENAR-Serviço Nacional de 
Aprendizagem da Agricultura,  SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes,  SEST-Serviço 
Social de Transportes. Todas estas entidades têm programas educacionais próprios e específicos para crianças, 
adultos e idosos, com estratégias mais direcionadas ao emprego no mercado formal. Já os programas de 
formação do SEBRAE-Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa são direcionados aos gestores de micro e 
pequenas empresas. 
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leigas ou confessionais) e pelo setor público (escolas técnicas e  agrotécnicas, centros de 

educação tecnológica e universidades que ofereçam serviços de extensão e atendimento 

comunitário). 

Paralelo a essa rede, em virtude das exigências dos processos de 

reestruturação produtiva e da persistência de altos níveis de analfabetismo e baixos níveis de 

escolarização entre a população jovem e adulta, nasceram projetos e políticas educacionais de 

nível básico. O principal deles foi o PLANFOR-Plano Nacional de Formação, criado em 1995 

para desenvolver programas de qualificação financiados pelo FAT-Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. Além da qualificação e requalificação dos trabalhadores em habilidades que 

propiciam sua reintrodução no mercado de trabalho, o Plano também citava como objetivo o 

estímulo e apoio na ampliação de oportunidades de geração de renda e de alternativas de 

trabalho autogerido, associativo ou em micro e pequenos empreendimentos (MANFREDI, 

2002).  

O novo governo, que assumiu o poder em 2003, extinguiu o PLANFOR, 

apontando uma série de erros e fragilidades no sistema, inclusive a ênfase do programa em 

cursos de curta duração, voltados ao tratamento de habilidades específicas em detrimento de 

uma ação educativa de caráter mais integral.  Em substituição foi criado o PNQ-Plano 

Nacional de Qualificação, com início de implantação em 2004. O novo plano fundamenta-se 

em seis dimensões principais: política, ética, conceitual, institucional, pedagógica e 

operacional. Na dimensão conceitual a enfatiza-se  

a educação integral; formas solidárias de participação social e gestão pública; 
emponderamento dos atores sociais (na perspectiva de sua consolidação como 
cidadãos plenos); qualificação social e profissional; território (como base de 
articulação do desenvolvimento local); efetividade social; qualidade pedagógica; 
reconhecimento dos saberes socialmente produzidos pelos trabalhadores18.�

Os municípios, antes excluídos do acesso aos recursos da qualificação, 

passam a ser agentes do processo, vinculado ao desenvolvimento local. O PNQ mantém o 

apoio ao trabalho autogerido e à economia solidária. Estas e outras iniciativas vêm demonstrar 

textualmente a grande preocupação desse início de século, quando a massa de excluídos e de 

não incluídos pelo sistema aumenta a cada dia: qualificar não só para gerar empregos, mas 

também para gerar trabalho e renda para os que não irão consegui-los. Ou, poderíamos dizer 

em outras palavras, qualificar o indivíduo – homem e mulher -  para empreender. 

                                                 
18 Disponível em  www. mte.gov.br/Trabalhado/QualProf, acesso em 01.08.2005 
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1.2.2 - As competências na educação 

A partir de 1980 tanto os educadores quanto os chamados homens de 

negócios e as instituições que os representam se vêm diante de uma horda de conceitos 

ligados ao novo cenário mundial: globalização, flexibilidade, qualidade total, integração, 

competitividade, participação, polivalência. Fala-se em superar os conceitos tradicionais de 

qualificações e saberes, fortalecer as discussões sobre um novo conceito de competência na 

educação geral e profissional. O debate aparece nas análises sociológicas, no domínio do 

trabalho, onde há uma preferência dada ao termo “competências” sobre o termo 

“qualificações”, assim como “conhecimento” e “saberes”, no domínio na educação e 

formação.  

No sistema educativo “qualidade” e “competências” são transpostos para os 

planos escolar e pedagógico. O relatório Jacques Delors, elaborado pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO com a colaboração de 

educadores do mundo inteiro, embora não se referindo a “competências”, reitera e ratifica os 

“aprenderes” – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

Para poder dar respostas ao conjunto de suas missões, a educação deve organizar-se 
em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão 
de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 
conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, 
via essencial que integra as três precedentes.  É claro que estas quatro vias do saber 
constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta 19.   

Essa aprendizagem insere-se na perspectiva da “educação permanente” ou 

da “educação continuada”, passando a constituir um modelo mais interessante da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), que até pouco tempo era encarada como educação compensatória 

para os que foram marginalizados da escola na idade própria da escolarização regular ou 

concebida, de forma mais restritiva, como alfabetização de adultos ou treinamento e 

reciclagem ocupacional.  “Contudo, se a educação continuada traz em si a perspectiva da 

auto-realização pessoal e coletiva, as novas dimensões incorporadas na EJA estão ainda 

                                                 
19 DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. Brasília. MEC-UNESCO, 2001 
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carregadas de uma teleologia profissionalizante, ou seja, voltadas apenas para a 

potencialização da produtividade da força de trabalho”20. 

Nesse debate, há também quem defenda o resgate da qualificação como 

elemento essencial para a própria cidadania do trabalhador. De acordo com Leite (1995) a 

dicotomia entre “educação-formação profissional” e a correspondente separação entre de 

campos de atuação entre instituições educacionais e de formação profissional começa a perder 

o sentido, diante da crescente difusão de um novo perfil de competências no mercado de 

trabalho. A qualificação para o trabalho, como necessidade da empresa, interesse do 

trabalhador e da própria sociedade exige uma estratégia qualificante, integrada, e construída 

mediante a articulação e parceria entre os vários atores sociais – governo, empresas, 

trabalhadores, educadores. Para a população adulta brasileira, que passou em média, apenas 

quatro anos na escola,  

é preciso encontrar uma fórmula de conciliação sistemática entre qualificações 
tácitas, determinadas a partir de experiência prática, com o aprendizado de 
conteúdos conceituais e abstratos, cada vez mais demandados para o trabalho e para 
a vida em sociedade (...) é possível pensar em uma estratégia de educação 
permanente, por meio de programas modulares, com múltiplas entradas e saídas, 
garantindo, em cada etapa, o domínio de qualificações com correspondência no 
mercado de trabalho (LEITE, 1995:  181).   

Em se tratando dessa possibilidade de estratégia qualificante,  Frigotto 

(2003) lembra que as políticas neoliberais ou neoconservadoras que visam ajustar a educação 

profissional ao novo padrão de acumulação concentram, do lado dos homens de negócios e 

intelectuais a eles articulados, categorias como sociedade do conhecimento, qualidade total, 

flexibilidade, participação, formação abstrata e polivalente – que se contrapõem às categorias 

de escola unitária, educação e formação humana omnilateral, tecnológica ou politécnica, que 

expressam as demandas dos grupos sociais que constituem a classe trabalhadora. Em alguns 

aspectos os dois discursos encontram similaridades na noção de competências. 

Frigotto (2003), como diversos outros pesquisadores brasileiros (SAVIANI, 

1994; MACHADO, 1994; KUENZER, 2000; CARVALHO, 1994; ASSIS, 1994; LEITE, 

1995)  apontam também outro elemento comum entre esses dois lados – a despeito dos 

interesses divergentes e objetivos contraditórios deles:  a demanda por uma sólida formação 

básica formal e/ou a escola unitária, que envolveria o ensino básico e médio para a força de 
                                                 
20 ROMÃO, José Eustáquio. Educação Profissional no século XXI. In: www. senac.br/informativo, acesso em 
03.08.2004 
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trabalho. Em tese, essa perspectiva, poderia levar a superação das polaridades em torno de 

uma formação geral e específica, humanista e técnica, teórica e prática, onde os processos, 

métodos e técnicas não sejam determinados nem pela unilateridade da teoria, nem pela 

unilateridade da técnica e da prática, mas pela unidade dialética de ambas.    

Aproximada a esse modelo, a proposta de Deluiz (1997) de uma formação 

orientada para o trabalho aponta como pré-requisito uma ampliação da base de educação geral 

e a síntese dialética entre a formação geral, a formação profissional e a formação política a 

partir da construção de competências técnicas e intelectuais amplas, competências 

organizacionais/metódicas, comunicativas, sociais e comportamentais. A dimensão política é 

a que possibilitaria 

a compreensão crítica da vida e das relações sociais, da evolução técnico-científica; 
e a compreensão da história, da dinâmica, do conteúdo e das implicações do 
trabalho humano. Trata-se, portanto, de integrar os objetivos de uma qualificação 
para o trabalho com a construção de uma identidade individual e coletiva, 
valorizando-se o desenvolvimento do sujeito e a formação de uma consciência 
crítica emancipadora (DELUIZ, 1997: 90-91). 

Markert (2002: 191) também defende um conceito crítico-emancipatório de 

competência que tenha poder estruturante para a transformação da realidade social. No 

entanto, ele próprio  levanta uma questão pouco explícita, mas difícil de ignorar no debate 

atual sobre as novas competências no trabalho e na vida:   

essas mudanças determinam apenas uma instrumentalização das novas qualificações 
adquiridas no capitalismo tecnologicamente avançado, conformando a subjetividade 
dos trabalhadores ao novo nível de acumulação e modelando o homem laboral para 
ajustar sua consciência à nova ideologia progressiva do capital, ou trata-se de uma 
mudança que avança tendencialmente para a superação das limitações do homem na 
produção capitalista? (MARKERT, 2002: 191) 

Tal dúvida parece bastante razoável, porque o fato dos donos do capital 

terem incorporado em seu ideário e em seus programas de formação os componentes 

curriculares da educação geral  não significa que tenham percebido os equívocos dos 

adestramentos técnicos ou que estejam favorecendo a realização pessoal de seus empregados.  

Parece tratar-se mais da descoberta de que as mudanças do sistema produtivo, juntamente 

com as exigências da concorrência mundial, estão impondo um comportamento flexível, no 

qual as potencialidades do aprender e da comunicação são mais importantes do que a 

acumulação de conhecimentos e habilidades. 
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Fica cada vez mais claro que, em um sistema produtivo reformatado pela 
automação, que tem na microeletrônica sua base material, não há lugar para os 
pacotes de conhecimento, mas para a capacidade de aprender e de apreender a 
inovação. Mais importante do que o conhecimento sobre o processo de produção, 
uma seção na linha de montagem – existirá no futuro? – uma máquina ou uma 
operação, é a capacidade de ler um manual, de se comunicar com os parceiros de 
trabalho, de ter iniciativa, de criar processos produtivos inéditos. Portanto, o que 
mais se demanda de um profissional do futuro é a capacidade de “aprender a 
aprender fazer”.21  

Aranha (1999) lembra também o caráter contraditório de se defender a 

elevação da qualificação para todos em uma sociedade que se funda na divisão do trabalho e 

cujo padrão de acumulação tem o desemprego estrutural e a exclusão como alguns dos seus 

traços marcantes. Esse acréscimo na qualificação serviria assim, para formar um quadro 

especial de trabalhadores de reserva, prontos para substituírem os trabalhadores estáveis, 

atenuando a vulnerabilidade do paradigma da flexibilidade e sua dependência em relação ao 

trabalhador.  

Na prática, a possibilidade de generalização de novos padrões educacionais 

no Brasil esbarra, por exemplo, na LDB de 199622 que veio estabelecer exatamente o 

contrário daquilo “prescrito” pelas duas correntes citadas por Frigotto: pela Lei a escola 

unitária termina aos cinco anos de escolaridade, mantendo-se o dualismo entre ensino geral 

propedêutico e ensino técnico. E não é difícil entender o porquê. As reformas educacionais 

recentes no país muito levaram em consideração, por exemplo, a recomendação do Banco 

Mundial que indica o ensino fundamental como de maior retorno econômico, já que os 

investimentos em educação profissional especializada demandam altos custos, por causa da 

crescente extinção de postos de trabalho e da mudança do paradigma técnico para o 

tecnológico. A recomendação é apoiada em uma pesquisa do próprio Banco Mundial que 

“aponta a irracionalidade do investimento em educação acadêmica e prolongada para aqueles 

que, segundo os resultados da investigação, são a maioria e não nascem competentes para o 

exercício de atividades intelectuais: os pobres, os negros, as minorias étnicas e as mulheres. 

Para estes, mais racional seria oferecer educação fundamental, padrão mínimo exigido para 

                                                 
21 ROMÃO, José Eustáquio. Educação Profissional no século XXI. In: www. senac.Br/informativo, acesso em 
03.08.2004 
22 LIMA (2002) alerta ainda para o fato do trabalho, na LDB, aparecer de forma descolada da formação do 
educando. Quando se trata do desenvolvimento das habilidades do trabalho manual, a Lei refere-se ao cidadão; 
quando o assunto é o desenvolvimento das habilidades do trabalho intelectual, da crítica, da ética, etc., a Lei 
refere-se à pessoa. Assim, a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, na formação do educando, 
no ensino básico continua posta. (LIMA, Maria de Fátima M. No Fio da Esperança – políticas públicas de 
educação/tecnologias da informação e da comunicação. Tese Doutorado em Educação.Universidade Federal da 
Bahia, 2002) 
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participar da vida social e produtiva nos atuais níveis de desenvolvimento científico e 

tecnológico, complementada por qualificação profissional de curta duração e baixo custo” 

(KUENZER, 2000).  

Ferreti (1995) confirma que no Brasil a tendência prevalecente entre uma 

parcela mais esclarecida do empresariado e entre educadores e outros profissionais que com 

eles se identificam é a de adotar, em relação à educação básica e sua qualidade, a concepção 

defendida pela Banco Mundial, mas incorporando nuanças sugeridas pela Conferência de 

Jomtien e pelos documentos da CEPAL/UNESCO, ou seja, entendem que a educação 

contribui para o aumento da produtividade na economia e para o desenvolvimento econômico 

e social, mas seu papel não se restringe a melhorar a capacitação de mão-de-obra. Uma outra 

parcela de educadores sugere que a educação deve formar também para a cidadania e, 

especialmente, contribuir para a equidade. Mas convém não esquecer que a preocupação do 

empresariado com a formação do trabalhador se dá nos marcos e nos limites da nova 

sociabilidade capitalista: importa que eles tenham uma formação básica para entenderem as 

novas tecnologias e ainda uma disposição constante para o aprender, afinal, o ritmo da 

modernização tecnológica é cada vez mais acelerado.   

O que parece emergir de tais discussões são as dúvidas quanto ao tipo de 

educação adequada (e possível) para formar um trabalhador com capacidade de abstração e 

visão sistêmica para tomar decisões complexas, rápidas, racionais e dotados de 

potencialidades para superar os limites da ocupação/profissão – até mesmo para saber 

transgredir.  Tarefa hercúlea para a Educação, à qual também vem sendo atribuída a 

responsabilidade de promover o emponderamento das pessoas e ainda de capacitá-las para 

que encontrem, por conta própria, os meios de sobrevivência que a sociedade já não garante. 

Em outras palavras, as escolas devem – e isso está implícito nos textos das últimas reformas 

educacionais e nos projetos pedagógicos – ensinar os alunos a terem disposição para um 

aprender contínuo, o que lhes daria a plasticidade necessária para adaptarem-se a quaisquer 

demandas do trabalho, sejam elas instrumentais ou libertárias. 

Por isso, diante das imprecisões quanto aos limites e possibilidades da 

educação, este estudo privilegia uma concepção ampliada, que envolve não só a dimensão da 

escolaridade formal, mas também os cursos de qualificação e treinamentos e ainda as 

habilidades sociais adquiridas nos processos de socialização ocorridos nos espaços público e 

privado - enfim, a experiência de trabalho e de vida dos trabalhadores/empreendedores. A 
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educação é, aqui entendida, como um processo de construção social que influencia inclusive, 

a formação da identidade de gênero. 

 

1.3 - O olhar do gênero 

Estamos acostumados a considerar os indivíduos apenas sob o ponto de 

vista de classe – tanto por sua situação de trabalhador/capitalista, baixa/alta renda, baixa/alta 

qualificação, como por sua opção política. Para este estudo interessa ampliar esse olhar, 

considerando as relações de gênero. Na organização das relações entre homens e mulheres na 

sociedade e mesmo nas relações de classe são identificadas práticas diferentes segundo o sexo 

e não condutas biologicamente reguladas. Práticas sociais são, assim, um conjunto coerente 

(mas não necessariamente consciente) de comportamento e atitudes identificáveis na vida 

cotidiana, sendo que as práticas sociais são coletivas e as vivências – sua “interiorização” – 

são individuais. No interior destas práticas existem margens de liberdade para atores coletivos 

e individuais e estas são tanto maiores quanto mais se exploram as contradições nas relações 

sociais dominantes (Kergoat, 1987).   

Para entender as contradições, mutações e permanências das desigualdades 

existentes nas situações sociais, políticas e de trabalho envolvendo a mulher, os estudos têm 

sido normalmente usuários de três matrizes teóricas: a teoria do patriarcado, a divisão sexual 

do trabalho e a produção-reprodução-gênero. Conforme resume Cruz (1999) a teoria do 

patriarcado (com raízes na sociologia de Max Weber23 e Karl Marx), é usada como base para 

explicar a subordinação feminina, sendo o patriarcado, em síntese “identificado como sistema 

sexual de poder, como organização hierárquica masculina da sociedade, que se perpetua 

através do matrimônio, da família e da divisão sexual do trabalho” (CRUZ, 1999: 31).  

                                                 
23 Para Weber o patriarcado seria uma instituição orientada para a ação social, sendo autoridade patriarcal a 
unidade doméstica, que estaria organizada tanto em bases de parentesco quanto econômica e governada pelo 
senhor. Um conjunto de tradições e crenças atuaria no sentido de dar legitimidade a dominação patriarcal (a 
piedade filiar em relação ao mestre, a crença no parentesco e na intimidade, a busca por proteção e a 
conveniência da auto-subordinação, a crença fatalista de que as tradições são imutáveis, normas prescritivas 
sancionadas pela tradição do sagrado). Entretanto, vale a ressalva de que a referência do tipo de dominação 
patriarcal em Weber é mais histórica que classificatória porque se limita a determinados períodos pré-Estado, em 
que o domínio do senhor estava restrito às unidades domésticas ou às formas sociais mais simples, com sua 
legitimidade garantida pela dominação da tradição. Assim, é um conceito desajustado às formas capitalistas. 
(CASTRO, Mary Garcia. Patriarcado: desencontros entre a Sociologia, o Feminismo e entre Correntes do 
Feminismo. UFBA, mimeog.) 
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A teoria da divisão sexual do trabalho é uma categoria de análise marxista 

que procura explicitar as relações sociais de gênero e a divisão sexual, as formas de opressão 

através da exploração presentes nas relações de trabalho e que, em estudos atuais, revela que 

outros fatores (além da produção) como a família e as formas de socialização também 

explicam os processos de incorporação da mulher na economia. “Isso significa que, ao se 

analisar o uso da força de trabalho das mulheres deve-se considerá-lo não somente do ponto 

de vista da lógica do capital, mas ainda através de processos de dominação social, política e 

ideológica” (CRUZ, 1999: 33) 

Já a teoria da produção-reprodução-gênero, promove um retorno às 

categorias marxistas fundamentais (produção e reprodução), ampliando-as e buscando 

avanços no entendimento da relação entre patriarcado e capitalismo, incorporando e 

articulando, em um mesmo nível, as relações de produção (produção social de bens) e de 

reprodução (reprodução social dos seres humanos) Esta articulação significa trabalhar 

simultaneamente sobre os grupos de relações sociais, de relações entre os sexos e de relações 

de classe, todas elas consideradas de opressão e de exploração. Desse modo, a categoria 

analítica gênero – sendo gênero entendido como um produto socialmente elaborado e 

representado e que diz respeito a relações de poder no contexto da vida cotidiana - desconstrói 

a arqueologia de significados construídos na família, no mercado de trabalho, nas instituições 

e até na subjetividade de homens e mulheres. 

Assim, enquanto quadro de referência para interpretação da realidade, a 

categoria gênero adquire, para alguns teóricos (SCOTT, 1989; CASTRO, 1992) o estatuto de 

paradigma. Segundo Castro (1992), o conceito de gênero, por ser a-histórico, realiza-se 

culturalmente, por ideologias que tomam formas específicas em cada momento histórico. 

Além disso, o gênero avalia o específico da identidade comum ao humano, o que implica 

entender também a identidade masculina, permitindo remodelá-la (o que o patriarcado não faz 

porque trabalha com dominações e antagonismos).  Scott (1989) reforça que é preciso uma 

historicização e uma desconstrução autêntica dos termos da diferença sexual, o que é possível 

usando o gênero como categoria de análise.  

Desdobrando seus conceitos, a autora define gênero como um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e que 

implica quatro elementos relacionados entre si: a) os símbolos culturalmente disponíveis que 

evocam representações múltiplas; b) os conceitos normativos que colocam em evidência 
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interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades 

metafóricas; c) uma noção do político e das instituições e organizações sociais; d) a 

identidade subjetiva.    

Ainda segundo Scott (1989), o gênero é uma forma primeira de significar as 

relações de poder, ou melhor, é um campo primeiro no seio do qual ou por meio do qual o 

poder é articulado. Entendendo-se o poder como um controle ou um acesso diferencial aos 

recursos materiais e simbólicos, o gênero está intimamente implicado na construção do poder 

em si, tornando-se um meio de decodificar o sentido e compreender as relações complexas 

entre diversas formas de interação humana.  A autora salienta também que apesar do conceito 

de gênero ter sido usado, de forma equívoca, ou como sinônimo de mulheres ou para se referir 

exclusivamente às origens sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres, também 

contribuiu para re-escrever a história das relações entre os sexos e para impor novas bases de 

estudos que produzem novos saberes sobre a diferença sexual, pondo em questão inclusive a 

primazia da oposição masculino/feminino e desvelando o sistema de parentesco, o mercado de 

trabalho, a educação, o sistema político - todos fazendo parte, portanto, da construção do 

gênero. 

Os estudos sobre os homens seguem basicamente os mesmos passos 

teóricos e metodológicos: partem do pressuposto de que a masculinidade, assim como a 

feminilidade é socialmente construída, sendo, portanto, histórica, mutável e relacional. Tais 

estudos, que têm o americano Robert Connell24 como pioneiro, entendem que a representação 

simbólica da masculinidade tem papel importante na definição dos comportamentos e atitudes 

masculinas. O gênero é visto por ele como uma forma de estruturação das práticas sociais em 

geral, interagindo com estruturas sociais como raça, classe, etnia, nacionalidade e posição na 

ordem mundial, além de outras. 

                                                 
24 Para Connell não existe um tipo de masculinidade, mas vários, que correspondem a diferentes inserções dos 
homens na estrutura social, política, econômica e cultural e a trajetórias e espaços diferentes do seu ciclo de vida. 
Ele se refere a quatro tipos básicos de masculinidade: a hegemônica, que define a posição dominante do homem 
e a subordinação da mulher, de acordo ainda com a configuração de gênero que legitima o patriarcado; a 
subordinada, que envolve, por exemplo, a dominação dos heterossexuais e a subordinação dos homossexuais, 
sendo o simbólico masculino aproximado ao simbólico da feminilidade; a cúmplice, a grosso modo percebida 
nas situações de casamento e paternidade que incluem muito mais um compromisso com as mulheres do que 
uma relação de dominação; e a marginalizada, referida as masculinidades nas classes subordinadas e grupos 
étnicos. Mas independente desse esquema analítico, ele afirma também que a masculinidade é um constructo, 
uma configuração de prática que tem ênfase nas experiências concretas do cotidiano dos homens. O resumo da 
obra de Robert Connell está em ARILHA, Margareth. “Homens: entre a zoeira e a responsabilidade” e GARCIA, 
Sandra Mara. “Conhecer os homens a partir do gênero e para além do gênero”. In: ARILHA, Margareth, 
UNBEHAUM, Sandra G. e MEDRADO, Benedito. Homens e Masculinidades: outras palavras. São Paulo, 
ECOS/Ed. 34, 1998 
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Dessa forma, os estudos masculinos e femininos enfrentam o desafio de 

trabalhar com uma perspectiva de gênero relacional, o que possibilita o tratamento de temas 

da masculinidade sempre em relação com a feminilidade e vice-versa, contribuindo para 

desvendar as relações de poder, hierarquia e reciprocidade entre homens e mulheres e para 

promover mudanças estruturais nas relações de gênero.  

 

1.3.1 -  Identidades e representações de gênero  

É pacífico o entendimento, nos estudos sobre gênero (TORRES, 2003; 

FAGUNDES, 2003; CRUZ, 1999) que a identidade não é fixa, permanente, estável, mas está 

em constante transformação, recebendo influência das experiências que o sujeito vivencia em 

determinada época, cultura, classe social, raça, religião. É, portanto, uma construção social 

que destaca o papel ativo do indivíduo no contexto sócio-histórico de sua vida.  

Dentro desse pressuposto fundamental a identidade feminina/masculina é 

um construto social que resulta da interação entre a consciência (biológica/corporal) que uma 

pessoa tem de pertencer ao sexo feminino/masculino e as conseqüências sociais 

concretizadoras nas relações com o outro (o homem/a mulher). As características sociais de 

um e de outro sexo são aprendidas nas relações de poder que se estabelecem entre eles. O 

menino aprende a ser ativo, viril, corajoso, extrovertido. A menina aprende a ser dependente, 

paciente, emotiva, dócil e carinhosa (FAGUNDES, 2003) 

E ainda, como complementa Torres (2003), a identidade de gênero está 

fortemente ligada à representação de papéis sociais.  Pela orientação biológica, por exemplo, 

homens e mulheres constroem seus papéis sociais de acordo com suas identidades de macho e 

fêmea – a dominação se dá por meio dos atributos físicos.  Já do ponto de vista da abordagem 

sócio-cultural, as mulheres estariam simbolicamente associadas à natureza (mundo privado, 

domínio doméstico) e o homem à cultura (espaço público, posse da propriedade privada) – o 

exercício da dominação é feito pela cultura, submetendo a natureza à sua vontade, assim 

como as mulheres são submetidas aos homens.  

As concepções dos papéis da mulher e do homem que são aprendidos na 

família e reforçadas no ambiente escolar,  
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resultam na incorporação, pela menina, da concepção do ser mulher, traduzida por 
estar em segundo plano – recôndita, obediente, boa aluna, educada, sentimental, 
frágil, aplicada e menos pragmática, facilmente conduzida por regras e normas, por 
isso, mais afeita às ciências humanas, às letras e às artes. Nos meninos são 
encorajadas a liderança, o domínio, a soberania, a criatividade, a praticidade e a 
ousadia, qualidades, dentre outras, requeridas para profissões “ditas” masculinas 
como dirigentes de empresas, construtores, pesquisadores, etc. (FAGUNDES. 2003: 
86) 

Fagundes (2003) resume algumas acepções a respeito da identidade de 

gênero a partir da Teoria do Patriarcado (de Weber), segundo a qual, nas estruturas sociais, o 

pai, chefe de família exerce o poder absoluto, e, sendo ele o ser supostamente superior moral, 

física e espiritualmente restava às mulheres a condição de submissa, dominada e excluída do 

espaço público. Nesse sentido, a autora cita Pateman, que, ampliando essa teoria, analisa a 

diferença entre liberdade e sujeição como uma diferença política que tem raízes no contrato 

sexual (de sujeição das mulheres/espaço privado), anterior ao contrato social (de liberdade dos 

homens/espaço público). Assim, as mulheres não estariam incorporadas à sociedade civil por 

serem, em sua essência (noção também construída socialmente), destituídas de aptidões 

exigidas de indivíduos civis.  

Retomando as análises marxistas, Fagundes (2003) aponta que estas 

associam a identidade feminina à estrutura econômica da sociedade, onde a divisão do 

trabalho, estabelecida em função das diferenças de gênero e da posse da propriedade privada, 

levou os homens à condição de donos do poder e às mulheres a condição de excluídas. Esse 

poder está diretamente ligado ao saber que também foi historicamente construído como um 

direito dos homens. A ciência moderna, no século XVII, por exemplo, nega a subjetividade e 

daí, a experiência feminina (mente/saber, corpo/natureza). A filosofia ocidental fez o mesmo: 

estabeleceu a razão como eixo que determina o que é aceitável, correto e mais importante e a 

associou ao homem, ao tempo que associou as mulheres à emoção, negando-lhe a razão. 

A sociedade condiciona os homens a serem racionais, a se controlarem, a sufocarem  
e matarem o seu lado emocional, tido como frágil. Espera-se que eles falem de suas 
produções e seus sucessos, de suas aventuras e conquistas, uma vez que a 
masculinidade assenta-se na virilidade e na profissão. Espera-se também que os 
homens sejam provedores assegurando a vida e o destino da família. Ao gênero 
feminino se associa a pureza, o ser mãe e maternar, o ser companheira do homem, o 
ser dependente dele – pai, marido e até dos filhos (FAGUNDES. 2003:  80). 

Assim mulheres/homens se constroem acreditando que esses valores são 

importantes para sua identidade de gênero.  No caso da mulher a subordinação é agravada na 

sociedade de classes. Conforme analisa Sacks (1979), a posição subordinada das mulheres 
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não deriva das relações de propriedade doméstica, mas de algo fora da família que nega o 

status social das mulheres adultas – a sociedade de classes tende a socializar o trabalho dos 

homens (eles são mais livres e podem ser mais intensamente explorados) e domesticar o das 

mulheres (são elas que alimentam e criam filhos), o que cria bases materiais e de organização 

para negar que elas são adultas e permite à classe dominante defini-las como tuteladas dos 

homens.  

Com o capitalismo moderno, a mulher se envolveu com o trabalho público 

remunerado, mas nem por isso escapou da exploração do trabalho privado doméstico – que 

não é considerado trabalho verdadeiro porque tem valor de uso privado e não valor de troca – 

e isso é legalizado pelas classes dominantes e pelo Estado que dividem, por um sistema eficaz 

e de valores diferenciados: o trabalho masculino/público do feminino/privado.  As 

implicações dessas acepções sobre a divisão social do trabalho e, conseqüentemente na 

construção da identidade da mulher como trabalhadora são flagrantes. 

De fato, como analisa Kergoat (1989), a divisão do trabalho entre os sexos 

remete à relação social entre homens e mulheres, que atravessa e é atravessada pelas outras 

modalidades de divisão social do trabalho (ex: trabalho intelectual e manual). A divisão 

sexual do trabalho trata de uma problemática que atravessa e dá sentido ao conjunto das 

relações sociais que recobre o termo de divisão social do trabalho – e daí vem a necessidade 

de desconstruir e reconstruir a maior parte dos conceitos utilizados em sociologia, de modo 

que o trabalho doméstico e o trabalho assalariado das mulheres deixem de ser considerados 

exceções dentro de um suposto modelo geral para se tornarem elementos constitutivos de um 

verdadeiro modelo real. Ou seja, ir além da aparência para enxergar que o que é percebido 

como “natural” em uma sociedade, o é porque a codificação social é tão forte, tão 

interiorizada pelos atores que ela se torna invisível.  Nesse sentido a utilização do conceito de 

gênero, ajuda a desvendar os significados diferentes para o comportamento de homens e 

mulheres que vêm sendo introjetados pelo meio social e que ajudam a construir suas 

identidades.   

Em se tratando do tempo presente, as características da sociedade 

informatizada, pós–industrial, globalizada, produzem um sujeito que não tem uma identidade 

fixa, essencial ou permanente. “Os sujeitos passam a assumir identidades de acordo como são 

representados ou interpelados pela família, pela escola, pelo trabalho e pelos diversos 

sistemas sociais e culturais em que estão inseridos” (HALL apud TORRES, 2003: 46) E 
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ainda, como ressalta Giddens (1993:  41) “hoje em dia, o eu é para todos um projeto reflexivo 

– uma interrogação mais ou menos contínua do passado, do presente e do futuro”.  Ou seja, a 

idéia de um destino biológico para homens e mulheres fica mais distante enquanto o caráter 

histórico e cultural da construção das identidades de gênero se reafirma.  

Em todo caso, a construção da identidade está estreitamente ligada à 

educação. Porque, para se tornar membro de uma sociedade o indivíduo primeiro compreende 

os seus semelhantes e depois apreende o mundo como uma realidade social dotada de sentido 

– processo que se dá o nome de socialização e que pode ser definido “como a ampla e 

consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor 

dela” (BERGER e LUCKMANN, 1995: 175). Conforme explicam Berger e Luckmann, no 

processo de socialização primária a identidade do indivíduo é objetivamente definida dentro 

do seu mundo e é subjetivamente apropriada juntamente com esse mundo.  Já na socialização 

secundária ocorre a aquisição do conhecimento de funções específicas que estão direta ou 

indiretamente ligados à divisão do trabalho. Parece claro então, que os conhecimentos, valores 

e informações recebidos durante os processos de socialização têm a força de definir quais os 

papéis que ele/ela vai exercer na família, no trabalho, na vida social.    

 

1.3.2 -  Cotidiano e as representações sociais  

Para este estudo, conforme definido anteriormente, interessa menos os 

aspectos econômicos que envolvem o empreendedorismo e mais os comportamentos do 

empreendedor, sua forma de ver e de se inserir no mundo, de apropriar-se da realidade 

amoldando-se a ela ou transformando-a.  Sendo assim, seguindo o raciocínio de Berger e 

Luckmann (1995), entende-se que a realidade da vida cotidiana é a realidade por excelência, é 

predominante, impõe-se à consciência de maneira maciça, urgente e intensa – e já aparece 

objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos que foram designados como objetos 

antes da entrada do sujeito em cena.  Para os autores a realidade da vida cotidiana está 

organizada em torno do “aqui”, do corpo e do “agora”, do presente – esta zona contém o 

mundo que está ao alcance do indivíduo e na qual ele atua a fim de modificar sua realidade – 

e esta se apresenta também como um mundo intersubjetivo, do qual participa juntamente com 

outros indivíduos. É um mundo real para si e para os outros, é comum para ambos, mas as 

perspectivas que cada um tem desse mundo não são idênticas. Assim, o conhecimento do 
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senso comum é o conhecimento que é partilhado com os outros nas rotinas normais e 

evidentes da vida cotidiana  - e aqui entram as representações sociais, conceito fundamental 

para este estudo.   

O conceito de representações sociais, criado por Serge Moscovici a partir de 

um estudo sobre a representação social da psicanálise pela população parisiense nos anos 

1950, tem sido útil para investigar problemas como violência, conflitos sociais, relações 

intergrupais, e ainda a justiça, a criança, a mulher. A amplitude do conceito certamente tem 

contribuído para esses variados usos. Moscovici25 entende por representações sociais um 

conjunto de conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana durante as 

comunicações interpessoais. Seriam o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas 

de crenças das sociedades tradicionais, podendo também ser vistas como a versão 

contemporânea do senso comum.  

Denise Jodelet entende a representação social como uma forma de saber 

prático que liga um sujeito a um objeto. É uma construção e uma expressão do sujeito (que 

envolve processos cognitivos e mecanismos intrapsíquicos e motivacionais), e do social e 

coletivo, já que integra na análise destes processos o pertencimento e a participação social e 

cultural do sujeito. É ainda uma forma de saber “prático” que se refere à experiência a partir 

do qual é produzido e que serve para se agir sobre o mundo e sobre os outros. 

Quanto às funções essenciais das representações sociais, Abric sistematiza: 

1) funções de saber porque permitem aos atores sociais adquirir conhecimentos e integrá-los a 

um quadro assimilável e compreensível, em coerência com seu quadro cognitivo e seus 

valores; 2) funções identitárias, já que situam os indivíduos no grupo social, permitindo a 

elaboração de uma identidade compatível com sistema de normas e de valores sociais e 

historicamente determinados; 3) funções de orientação, porque guiam os comportamentos e as 

práticas, definindo o que é lícito, tolerável e aceitável em um determinado contexto social; 4) 

funções justificatórias, pois permitem justificar a posteriori as tomadas de posições e os 

comportamentos. Assim, resumindo segundo Moscovici, o propósito de todas as 

representações é o de transformar algo não familiar em familiar, sendo que neste estudo se 

entende também que a realidade da vida cotidiana assim como as  representações sociais não 

                                                 
25 Os conceitos de Moscovici, assim como de  Jodelet e Abric são analisados por Celso Pereira de Sá em SÁ, 
Celso P. de. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis, Vozes, 1996 
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são estáticas, se constroem e reconstroem com o tempo, com as experiências do sujeito e seu 

encontro com o outro – nos espaços público e privado.  

Para Jovchelovitch (2000: 81), as representações sociais “são um espaço 

potencial de fabricação comum, onde cada um vai além das dimensões de sua própria 

individualidade para entrar noutra dimensão, fundamentalmente relacionada com a primeira: a 

dimensão da esfera pública. E a noção de esfera pública só pode ser entendida em relação ao 

seu contrário, ou seja, a esfera privada – a relação entre elas é de natureza dialética. “É na 

relação dialética entre o que é comum e o que é particular, entre o que é aberto e o que é 

subtraído, o que é distribuído e o que não é, que os dois espaços se constituem como domínios 

distintos” (JOVCHELOVITCH, 2000: 45). No entanto as fronteiras entre o público e o 

privado se transformaram radicalmente através da história. Tomando-se as questões de gênero 

como exemplo, nota-se que mudanças na esfera doméstica tornaram-se possíveis através das 

lutas que trouxeram o problema dos gêneros para o domínio do público, onde foram 

reformulados modos de ser, geradas novas formas de subjetivação e dos significados de ser 

homem e ser mulher. 

No domínio do público, a velocidade da globalização está impondo novos 

desafios para todos os países em se tratando dos espaços de trabalho, educação e cidadania. 

Nesse contexto as questões de gênero, antes relegadas aos debates de movimentos feministas, 

ganham ênfase e exigem respostas diretas da sociedade e do estado.  Entre outras, as respostas 

vieram em forma de instrumentos políticos (declarações e tratados) que reforçam a 

observância dos preceitos ditados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 

que, apesar de universal, não eliminou os preconceitos e a discriminação contra a mulher.  A 

Declaração de Jomtien (1990), o Marco de Ação de Dacar (2000) e as Metas de 

Desenvolvimento para o Milênio (2000) são alguns desses instrumentos políticos, que 

enfatizam em especial, a igualdade entre os gêneros na educação26.  

Nesses documentos há um entendimento de que preencher o hiato entre os 

gêneros é um imperativo econômico e social – um investimento seguro que passa pelo 

                                                 
26 Dentre os tratados mais importantes está a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada em 1979 e que conta hoje com 166 Estados Partes, incluindo 
o Brasil que a ratificou em 1984. A Convenção é o resultado de reivindicações do movimento das mulheres e se 
fundamenta na dupla obrigação, por parte dos Estados, de eliminar a discriminação e assegurar a igualdade 
através da promoção de políticas compensatórias e medidas afirmativas em favor das mulheres. 
(PANDJIARJIAN, Valéria. “O Brasil e os Tratados Internacionais: o CEDAW e o Protocolo Facultativo”. In: 
Cadernos Agende, nº 01, Brasília, 2001) 
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incentivo à educação. Isso porque uma educação feminina em maior quantidade e de melhor 

qualidade traz benefícios para sociedade: aumento da oferta de mão-de-obra e incremento da 

produtividade e da renda familiar (que reduz a pobreza), reforço à cidadania das meninas, 

redução dos índices de fertilidade (que impactam a economia ao diminuir a proporção de 

dependentes na população). Além disso, a educação tem uma influência direta sobre o 

emponderamento da mulher, ou seja, fortalece as habilidades, capacidades e disposições para 

o exercício legítimo do poder27.  Diante do exposto se evidencia, também sob o olhar do 

gênero, os vínculos entre trabalho, educação e empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Gênero e Educação para Todos. Relatório da UNESCO, Paris, ONU, 2003 
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                   CAPÍTULO II 

                        EMPREENDEDORISMO: acercando-se ao tema 

 

Ao contrário da maioria dos conceitos na área econômica, o 

empreendedorismo ainda carece de uma definição concisa, clara e internacionalmente 

aceita28. O que se percebe, na revisão de literatura, é uma seqüência de conceitos que se 

complementam, tomando escopos cada vez mais amplos, à medida que a estrutura econômica 

mundial se torna mais complexa. Hoje, quando o capitalismo e o liberalismo tomam outras 

feições, o empreendedorismo tem sido ressaltado não só do ponto de vista econômico, como 

um processo criador de riquezas, mas também como um fenômeno cultural, que envolve 

atitudes, comportamentos e percepções do empreendedor em suas interações com o mundo. 

Para muitos teóricos, é entendido ainda,  como uma estratégia de inclusão social que tem uma 

influência direta no desenvolvimento social e sustentável das comunidades. Neste capítulo se 

busca explicitar tais pontos de vista, contrapondo teorias com pesquisas empíricas, numa 

tentativa de trazer o debate também para o campo da educação, onde o tema ainda é pouco 

estudado.    

 

2.1 -  Empreendedorismo - Garimpando conceitos 

Do ponto de vista econômico, o empreendedorismo pode ser compreendido 

como  “o processo de criar algo novo com valor dedicando o tempo e o esforço necessários, 

assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as 

conseqüentes recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal” (HISRICH & 

PETERS, 2004: 29). Ou,   

empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 
empreendimento, como por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa 

                                                 
28 Louis Jacques Filion, professor da cadeira de Entrepreneurship Maclean Hunter da HEC, Faculdade de 
Administração da The University of Montreal Business School e membro do Conselho Internacional para 
Pequenos Negócios (ICSB), defende a criação de uma teoria do empreendedor, o que exigiria separar pesquisa 
aplicada de pesquisa teórica, estabelecendo uma nova ciência, a “empreendedologia” (entreprenology). Para 
mais detalhes consultar FILION, Louis J. “Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de 
pequenos negócios”. In: Revista de Administração. São Paulo. v. 34, nº 02, abril/junho/1999, p-05-28 
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ou a expansão de um empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de 
indivíduos ou por empresas já estabelecidas (GEM, 2003) 

Do ponto de vista cultural, apesar de ser freqüentemente identificado como 

um fenômeno individual, o empreendedorismo aparece, sobretudo, como um fenômeno social 

e exprime-se nas sociedades a partir de valores relativamente consensuais: a expressão  

empreendedora se constrói em torno do que é valorizado numa sociedade. Assim, o  

empreendedorismo é associado à iniciativa, desembaraço, inovação, isto é, à possibilidade de 

fazer coisas novas e/ou de maneira diferente. É também associado à capacidade de assumir 

riscos, o que subtende que as pessoas empreendedoras estão sempre prontas para agir, desde 

que existam, naturalmente, no meio em que atuam, condições propícias para  apoiá-las 

(FILION, 2004). 

Uma particularidade do empreendedorismo está no fato de não se basear tão 

simplesmente em conhecimentos, mas também em saber-fazer (ou em "know how"), em 

saber-ser, em saber-evoluir e em saber-viver harmoniosamente consigo mesmo e com os 

outros. 

Portanto, contrariamente aos outros domínios acadêmicos que se baseiam sobretudo 
na transmissão de conhecimento, como no campo da gestão por exemplo, é 
essencial compreender que, no empreendedorismo, o que é primordial é o saber-ser, 
ou seja, a forma como uma pessoa define-se a si próprio e como define a sua relação 
com o meio29.  

Outro detalhe digno de nota é a ausência de limites entre as definições de 

“empreendedorismo” como um processo que gera valor e de “empreendedor”, como vetor 

desse processo.  Nesse particular, as pesquisas realizadas pelo GEM desde 1997, por exemplo, 

procuram analisar as complexas relações entre empreendedorismo e desenvolvimento, os 

fatores que estimulam ou inibem o espírito empresarial e a iniciativa empreendedora, e os 

principais problemas enfrentados pelas empresas nas nações estudadas.  A pesquisa tem 

constatado que há uma forte correlação entre o nível educacional e a atividade 

empreendedora; que esta tem profunda correlação com o crescimento econômico, o que 

significa que a sua promoção, seu papel na sociedade e as oportunidades que representa para 

ganhos individuais acabam contribuindo para facilitar o desenvolvimento. O brasileiro 

                                                 
29 Estes conceitos foram traduzidos a partir de um relatório escrito por Louis Jacques Filion e Sylvie Laferté. O 
relatório “Carte routiére pour um Québec entrepreneurial”  foi apresentado ao Governo de Quebec em novembro 
de 2003. No Brasil, o material foi traduzido como  “Um roteiro para desenvolver o empreendedorismo em um 
país”, apresentado pelo próprio Filion, durante o Congresso Internacional de Empreendedorismo, realizado em 
Recife/PE, em outubro de 2004.  
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Dolabela (1999a) também  reforça que o desenvolvimento econômico tem forte ligação com o 

grau de empreendedorismo de uma comunidade.  

As condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento precisam de 
empreendedores que as aproveitem e que, através de sua liderança, capacidade e de 
seu perfil, disparem e coordenem o processo de desenvolvimento, cujas raízes estão, 
sobretudo em valores culturais, na forma de ver o mundo” (DOLABELA, 1999a: 
30). 

Ou, nas palavras de David Cohen (2000), de pouco adianta ter o mercado 

mais livre do mundo sem pessoas capazes de aproveitar as oportunidades, melhorar processos 

e inventar negócios. Mercado livre e empreendedores seriam, para ele, as condições 

primordiais para a produção de riqueza e crescimento econômico das sociedades. 

Processo, vetor e meio ambiente estariam, desta forma, intrinsecamente 

ligados  - isso, em tese parece óbvio, mas na prática, muitos países, apesar de registrarem um 

alto grau de iniciativa empreendedora não dispõem de um ambiente ideal para a atividade.  Na 

pesquisa GEM relativa ao ano 2000 o Brasil aparecia como o país de maior iniciativa 

empreendedora no mundo, mas nos pressupostos do empreendedorismo, tais como, educação, 

farto apoio financeiro, baixa burocracia, alta atividade do capital de risco, políticas públicas 

de fomento e noção de legitimidade social do empreendedorismo, apresentava resultados 

bastante ruins.  As pesquisas GEM subseqüentes continuaram evidenciando altas taxas de 

empreendedorismo convivendo com ambiente econômico, cultural, tributário e de acesso a 

crédito desfavorável. 

Também em se tratando de revisão de conceitos convém fazer a devida 

distinção entre empreendedorismo e economia solidária30.  O empreendedorismo coletivo ou 

compartilhado é  citado como de grande importância para o desenvolvimento social, local, 

integrado e/ou sustentável e para a superação do processo de seleção (normalmente, cruel) ao 

qual estão sujeitos os pequenos empreendedores no mercado. Esse empreendedorismo é 

representado por todas as formas possíveis de associativismo, 

que vão desde a criação de entidades de representação política e sindical até a promoção de 
cooperativas de produção, de compra e venda, de poupança e crédito, passando por 
consórcios criados com finalidades específicas, tais como compras em comum, serviços 

                                                 
30 Neste setor constam cooperativas, empresas auto-geridas por funcionários e organizações não-governamentais 
sem fins lucrativos, o chamado Terceiro Setor.  De acordo com Franco (1994:116) o Terceiro setor pode ser 
definido como “organizações não-estatais, formadas por grupos de cidadãos da sociedade civil, originalmente 
privadas, mas cuja atuação se dá com uma ampliação ou fortalecimento de uma (nova) esfera social-pública e 
cujo funcionamento, em termos coletivos, se caracteriza por uma racionalidade extra-mercantil, extra-
corporativa e extra-partidária”. 
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pós-venda, prospecção e venda nos mercados externos, promoção de denominações 
controladas, controle de qualidade, aval solidário, etc (SACHS, 2002: 114) 

Nesse sentido o empreendedorismo compartilhado poderia ser confundido 

com economia solidária, posto que  é também uma forma de reagir ao empobrecimento e 

desemprego, de promover a  inclusão, havendo similaridades também em alguns valores 

cooperativos. 

São valores cooperativos: a solidariedade, liberdade, democracia, justiça social, 
equidade. Os seus princípios: adesão voluntária e livre; gestão democrática pelos 
cooperados; participação econômica dos cooperados; autonomia e independência; 
educação, formação e informação: intercooperação e interesse pela comunidade 
(VASCONCELOS, 2005: 37) 

Mas de fato, a economia solidária31 se distingue no pressuposto básico da 

propriedade coletiva, não sendo regida pelos princípios da economia capitalista de mercado.  

O emprendedorismo compartilhado, ao contrário, não se contrapõe ao empreendedorismo 

individual. Nos arranjos produtivos locais, por exemplo, o fato de empreendedores de um 

mesmo ramo competirem entre si não exclui iniciativas e ações compartilhadas para a solução 

de problemas comuns, aprimoramento da infra-estrutura e rede de serviços locais, atuação 

conjunta nos mercados para compras e vendas compartilhadas e negociação com os poderes 

públicos (SACHS, 2002). Nesses  arranjos busca-se interagir para competir – no mercado 

capitalista. 

Por outro lado, a economia solidária e o empreendedorismo – seja 

individual ou coletivo – são fenômenos resultantes de um mesmo contexto. Ganharam reforço 

no bojo das mudanças no mundo do trabalho onde inovações tecnológicas e organizacionais, 

novos padrões de organização da produção, flexibilização das relações trabalhistas, 

privatização do setor público e ampliação do setor de serviços, reestruturação de mercados 

internacionais, redução da capacidade de investimentos do Estado e diminuição de políticas 

sociais convivem com altas taxas de desemprego e com a incapacidade do mercado em 

absorver a força de trabalho disponível.  Nesse contexto “a adoção de medidas de 

                                                 
31 A economia solidária é um setor marcado ainda por  muitas controvérsias. Há os que acreditam que práticas 
cooperativas e autogestionárias sejam o embrião do desenvolvimento de um novo modo de produção 
(Unitrabalho Informa, 1999). Há os que vêm as cooperativas sociais como uma forma de exarcebação da 
exploração capitalista, ou seja, como forma de terceirização e barateamento da mão-de-obra ou da precarização 
das relações trabalhistas. Há dúvidas ainda se a cooperativa pode ser o caminho para as transformações 
econômicas e sociais do país ou se é apenas uma política compensatória. Há também uma corrente que critica a 
“privatização do bem estar social” e o fato da sociedade civil se ver obrigada a assumir, no âmbito das 
cooperativas sociais, as funções que tradicionalmente foram do Estado (MACIEL, 2002) 
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envolvimento da sociedade civil, enquanto parceira no desenvolvimento dos programas 

sociais e o incentivo à refilantropização são medidas concretas de privatização do setor 

público” (VASCONCELOS, 2005:34), que, obviamente,  o  Estado (mínimo) tem todo 

interesse em apoiar. 

 

2.2 - Empreenderismo, desenvolvimento  e  inclusão social  

As questões geradas pelo processo de globalização trazem à tona discussões 

acerca do papel do local diante desse processo. De acordo com Giddens (1991:32) a 

globalização pode ser definida 

como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades 
distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 
ocorrendo a milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque 
tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção anversa às relações 
muito distanciadas que os modelam. A transformação local é tanto uma parte da 
globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do 
espaço. 

O local, enquanto conceito e realidade empírica, remete a aspectos como 

tamanho/dimensão, diferenciação/especificidade, grau de autonomia e de complexidade. 

o local pode referir-se a uma dada localidade (cidade, bairro, rua), região ou nação, 
constituindo, em qualquer dos casos, um subespaço ou um subconjunto espacial, e 
envolvendo algum modo de delimitação ou recorte territorial, o que se expressa em 
termos econômicos, políticos e culturais (ALBAGLI, 1999: 182) 

O conceito de local também pode ser identificado com a  idéia de lugar, 

como o espaço onde se realizam as práticas diárias e onde se situam as transformações e a 

reprodução das relações sociais de longo prazo e ainda a construção física e material da vida 

em sociedade, podendo ser entendido também a partir da complementaridade de três 

dimensões: 

a) dentro de uma ótica mais econômica, enquanto localização de atividades 
econômicas e sociais operantes em uma escala mais ampla; b) de uma perspectiva 
microsociológica, como espaço rotineiro de interação social; d) de um ponto de 
vista antropológico e cultural, correspondendo a um sentido de lugar, mediante a 
identificação do sujeito com o espaço habitado. (AGNEW & DUCAN, apud 
ALBAGLI, 1999: 183) 

No cenário mundial duas trajetórias possíveis reservam distintos papéis para 

a esfera do local, conforme analisa Albagli (1999). Uma delas fundamenta-se no ideário 
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neoliberal de inserção competitiva, em que a reafirmação do local responde a novas demandas 

de eficiência e eficácia do sistema produtivo global – tendência que representa uma 

continuidade do modelo vigente, resultado do acirramento da competição intercapitalista, que 

necessita de ancoragens físicas para os empreendimentos produtivos e, ao mesmo tempo, 

requer uma fronteira em constante movimento. 

A outra trajetória baseia-se na tese do desenvolvimento sustentável, que se 

projeta a partir das evidências sobre os limites socioambientais dos padrões atuais de 

produção e consumo. Nessa vertente o “local atua como elemento de transformação sócio-

político-econômica, representando o locus privilegiado para novas formas de solidariedade e 

parceria entre os atores, em que a competição cede espaço à cooperação” (ALBAGLI, 

1999:196).  

O local e o cotidiano representam o plano onde se manifestam, em última instância, 
o desenvolvimento ou a falta dele. É aí que se dá a participação dos diferentes atores 
– trabalhadores, empresários, poderes públicos e o terceiro setor. É no plano local 
que se buscam soluções para os conflitos, se negociam compromissos e se 
constroem, na medida do possível, sinergias. É também aí que surgem iniciativas e 
inovações com horizontes temporais que transcendem o imediato, que nascem os 
arranjos produtivos locais, que se iniciam os encadeamentos a jusante e a montante 
das atividades exercidas (SACHS, 2002: 143). 

Empreendedorismo, dentro dessa tese, significa protagonismo social, 

ruptura de laços de dependência, crença dos indivíduos e das comunidades na própria 

capacidade de construir o seu desenvolvimento pela cooperação entre os diversos âmbitos 

político-sociais que a caracterizam (FRANCO, 2000).  

A proposição de que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento 

econômico é endossada por organismos como ONU, CEPAL e aparece no Brasil  em 

programas como Comunidade Ativa e Brasil Empreendedor, frutos de parceria entre Governo 

Federal, comunidades, entidades públicas e privadas. Nesses programas entende-se que não 

adianta investir no desenvolvimento de iniciativas empresariais sem levar em conta outros 

pressupostos do desenvolvimento, como o capital humano (os conhecimentos, habilidades e 

competências da população local, as condições e a qualidade de vida), o capital social (os 

níveis de confiança, cooperação, organização social e emponderamento da população local), a 

boa governança (a capacidade gerencial do governo e os níveis de participação e controle 

social) e o uso sustentável do capital natural (SACHS, 2002; SEBRAE, 2001; FRANCO, 

2000). 
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Mas há que se ressaltar, tomando-se as palavras de Demo (1996), que essa 

perspectiva de desenvolvimento enfrenta um desafio instrumental, que refere-se às condições 

econômicas adequadas em termos de produção e de capacidade de absorver (ou incluir) os 

recursos humanos disponíveis, e um desafio finalístico que pode ser visualizado na cidadania, 

que engloba participação popular, qualidade de vida, desfrute cultural, segurança pública, 

direitos humanos e que deve ser alimentada por um processo educativo que dê ao ser humano 

a capacidade de intervir no mercado. Ora, se a  inclusão econômica, tipicamente instrumental, 

é necessária para uma redistribuição de renda, a educação, como um fenômeno político, 

“combate, quando tem qualidade, a pobreza política, mais do que a econômica. Portanto, não 

redistribui renda, mas poder” (DEMO, 1996:146). 

A inclusão econômica a que se refere Demo (1996:144-145) não pode ser 

exemplificada por políticas assistencialistas ou de renda mínima que, “a título de garantir 

assistência para todos, exclui os beneficiários definitivamente do mercado, fazendo-os 

dependentes do Estado”.  O direito de ser incluído no mercado é, para o autor, a peça-chave 

da cidadania moderna: “a dignidade social passa necessariamente pelo direito de produzir e de 

empregar-se” (DEMO, 1996: 150). O problema é que o sistema capitalista produtivo não se 

orienta pela inclusão – quando o faz, lembra ele,  é sempre através das empresas menores, 

sobretudo microempresas.  Estas representam um esforço persistente de abrir espaços 

produtivos. “Podemos dizer assim, que a grande empresa orienta-se, basicamente, pela 

produtividade, enquanto a microempresa agrega o sentido das necessidades fundamentais da 

sociedade” (DEMO, 1996:148)  

O pequeno negócio é o meio, por excelência, pelo qual pessoas de diferentes estilos 
de vida, especialmente aquelas com recursos financeiros limitados, alguma 
experiência técnica e escassa experiência gerencial, buscam o progresso econômico 
e a realização pessoal” (SOUZA NETO, 2003b: 101). 

Dolabela (2003a: 123), lembra também que, se inseridos em um ambiente 

favorável os microempreendimentos têm a capacidade de gerar autodependência, o que o 

emprego não consegue, porque muitas vezes, o emprego de segunda categoria é o caminho 

que exclui, que aprisiona.  Sendo a pobreza causada não somente por insuficiência de renda, 

mas principalmente pela ausência de poder e conhecimento, “a palavra adequada para nações, 

comunidades indivíduos, não é empregabilidade, mas sustentabilidade”. Nesse particular  

convém retomar o que diz Jeffry Timmons a respeito do espírito empreendedor que, por não 

levar em conta religião, cor de pele, sexo, naturalidade ou outras diferenças, promove de 
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forma democrática a mobilidade social, permitindo que as pessoas busquem e realizem seus 

sonhos32.  Exemplo disso é o caso das mulheres cujas atividades empreendedoras vinculadas 

às necessidades de sobrevivência familiar aparecem como mais uma alternativa de inserção 

produtiva. O relatório GEM 2004, ao considerar o total da população empreendedora no 

Brasil, constata que cerca de 45% são mulheres e 55% homens, ou seja, as mulheres 

brasileiras aparecem como altamente empreendedoras e não muito distante da performance 

quantitativa dos homens, inclusive nos negócios inovadores nascentes. 

Assim, do embate entre crescimento e desenvolvimento, parece ser 

necessário estabelecer a devida hierarquia ética, pois, como ressalta Demo (1996:157) bem-

estar não combina com carência e injustiça. “Se o desafio é o desenvolvimento humano, a 

inclusão econômica é pedra angular. A microempresa, assim, não significa, em absoluto, 

apostar no atraso, mas privilegiar o ser humano”.  E para que haja inclusão econômica com 

desenvolvimento humano qualquer estratégia de desenvolvimento deve coincidir com 

educação de qualidade. Porque a construção do conhecimento é também fator de qualidade e 

produtividade no sistema capitalista, ou seja, não é apenas um investimento da esfera social, 

mas também da esfera econômica. O desenvolvimento humano sedimenta-se pois, sobre duas 

colunas mestras: cidadania e competitividade (DEMO, 1995) 

Tais acepções de inclusão, que foram particularmente assumidas pela 

CEPAL como resposta da América Latina diante do desafio do desenvolvimento humano 

sustentado pela ONU,  não estão distantes do tema fundamental do empreendedorismo: 

“promover o desenvolvimento local, integrado e sustentável, vinculado à capacidade de uma 

comunidade ser autora dos processos de mudanças essenciais ao seu crescimento e ao acesso 

de toda a população à riqueza gerada”33.  Nesse sentido,  o empreendedorismo (coletivo ou 

individual) necessita de instituições democráticas (públicas ou privadas) que auxiliem no 

acesso ao crédito, comercialização, capacitação, tecnologia e políticas específicas.  Essa é a 

também a demanda da micro e pequena empresa, considerada o habitat natural e preferencial 

dos empreendedores. 

                                                 
32 Jeffry Timmons, conhecido internacionalmente por suas pesquisas em empreendedorismo, é professor do 
Babson and Harvard Business School e autor de diversos livros, incluindo “The Entrepreneurial Mind”. Em 2004 
foi nomeado pela Associação Americana de Pequenos Negócios e Empreendedorismo (USASBE), o 
“Entrepreneurship Educator of the Year”. Aqui ele  é citado por COHEN, David. “Como se faz a gente que faz”. 
In: Revista Exame. Ed. Especial. Editora Abril, agosto/2000 
33 Citação de Luis Afonso Bermudez, presidente da ANPROTEC-Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores, em SOUZA, Eda C. L. de (org.)Empreendedorismo – competência essencial 
para pequenas e médias empresas. Brasília. ANPROTEC, 2001 
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Nesse entorno se formou um certo consenso, mesmo no Brasil,  sobre a 

necessidade de se criar e estimular os minipólos ou arranjos produtivos locais (APLs), que 

merecerão uma análise mais aprofundada no Capítulo IV.  Investir nesses sistemas afigura-se 

como uma estratégia de interiorização do desenvolvimento baseado em pequenos 

investimentos e onde se trabalha de forma fina a interface do tecido econômico com o social – 

proposta que o atual governo brasileiro parece ter abraçado, a ponto de incorporar os APLs 

oficialmente, como política pública, no Plano Plurianual 2004-200734.   Desse modo, o local 

aparece como uma fronteira experimental, um espaço de articulação  para o exercício de 

novas práticas. 

Por isso, há hoje uma preocupação de países e regiões de estimular os 

indivíduos a terem uma atitude empreendedora, inovadora e competitiva. Há até uma agenda 

internacional indicativa de itens que devem ser priorizados, entre eles o fomento a cultura 

empreendedora particularmente entre jovens, mulheres e grupos sociais menos favorecidos, 

além de pais, professores e público em geral, utilizando instrumentos tais como: a) programas 

de capacitação para a criação de novos negócios, inclusive em escolas e universidades; b) 

inclusão do empreendedorismo nos currículos em todo sistema educacional; c)oferta e maior 

visibilidade a prêmios e oportunidades para o empreendedorismo e d)educação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida, como forma de desenvolver e manter competências na força 

de trabalho35.  

No momento atual, que alguns chamam de era do empreendedorismo, “são 

os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando 

distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de 

trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade” 

(DORNELAS, 2001:  21). Não é à toa que no Babson College, reconhecido como o principal 
                                                 
34 O Governo Federal está organizando o tema Arranjos Produtivos Locais (APL) por meio das seguintes 
medidas: (I) incorporação do tema no âmbito do PPA 2004-2007, por meio do Programa 1015 - Arranjos 
Produtivos Locais, e (II) instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP 
APL) pela Portaria Interministerial nº 200 de 03/08/04, composto por 23 instituições, sendo onze ministérios e 
suas vinculadas, além de instituições não-governamentais, de abrangência nacional (www. 
desenvolvimento.gov.br acesso em 03.08.2004). 
35 Os ministros responsáveis pelas políticas de pequenas e médias empresas em mais de 50 países, inclusive do 
Brasil, na “Carta de Bolonha”, documento final da conferência “Enhancing the Competitiveness of SMEs in the 
Global Economy Stratyegies and Policies”, realizada na Itália, em junho de 2001 ressaltam que o 
empreendedorismo e um setor dinâmico de pequenas e médias empresas são importantes para reestruturar as 
economias e para combater a pobreza. A carta defende “a educação e uma política de administração de recursos 
humanos que estimule a inovação e a cultura empresarial, incluindo treinamento contínuo e o aprendizado 
permanente; encoraje a mobilidade dos recursos humanos e reduza as disparidades de habilidades, aumentando a 
integração entre educação e demanda do mercado de trabalho” (Temas fundamentais para as micro e pequenas 
empresas.  Brasília. CNI/SEBRAE, 2002). 
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pólo do ensino de empreendedorismo nos Estados Unidos, a idéia básica é formar 

empreendedores, não empresas.  

 

2.3 - Ser Empreendedor – o que é?   

O senso comum nos diz que nem todos são empreendedores, que nem todos 

têm talento para  gerir um negócio próprio, criar um novo invento, descobrir oportunidades no 

mercado, gerar riqueza e renda. A teoria nos diz o mesmo, mas as definições do 

empreendedor normalmente variam de acordo com o ângulo de quem o analisa.  

Para o economista, um empreendedor é aquele que combina recursos, trabalho, 
materiais e outros ativos para tornar seu valor maior do que antes; também é aquele 
que introduz mudanças, inovações e uma nova ordem. Para um psicólogo, tal pessoa 
é geralmente impulsionada por certas forças – a necessidade de obter ou conseguir 
algo, experimentar, realizar ou talvez escapar à autoridade de outros. Para alguns 
homens de negócios, um empreendedor aparece como uma ameaça, um concorrente 
agressivo, enquanto, para outros, o mesmo empreendedor pode ser um aliado, uma 
fonte de suprimento, um cliente ou alguém que cria riqueza para outros, assim como 
encontra maneiras de utilizar recursos, reduzir o desperdício e produzir empregos 
que outros ficarão satisfeitos em conseguir (VESPER, apud HISRICH & PETERS, 
2004: 29) 

Mas, de fato, o primeiro uso do termo entrepeneur (“aquele que está entre” 

ou “intermediário”) no contexto empresarial36 foi registrado no século XVI.  O escritor e 

economista irlandês, Richard Cantillon, usou-o para referir-se a alguém que compra bens e 

serviços a certos preços com intenção de vendê-los a preços incertos no futuro.  Ele teria sido 

um dos primeiros a diferenciar o empreendedor – aquele que assumia riscos – do capitalista – 

aquele que fornecia o capital. Nessa mesma época o economista escocês Adam Smith atribuía 

ao empreendedor o papel de “criador de riquezas”. Depois o francês Jean Baptiste Say, 

ampliou o conceito de Cantillon, fazendo a distinção entre empreendedores e capitalistas e 

entre os lucros de cada um. Say via os empreendedores como agentes de mudança e 

                                                 
36 Há quem afirme que o primeiro exemplo de empreendedor foi Marco Pólo, que tentou estabelecer uma rota 
comercial para o Oriente. Ele (o empreendedor, que corria todos os riscos físicos e emocionais) assinou um 
contrato com um homem que possuía dinheiro (o capitalista, que assumia riscos de forma passiva) para vender as 
mercadorias deste.  Na Idade Média o termo teria sido usado para definir aquele que gerenciava grandes projetos 
de produção (não assumia riscos, apenas administrava recursos, geralmente provenientes dos governos). Para 
saber mais sobre a história do empreendedorismo consultar, Temas fundamentais para as micro e pequenas 
empresas. Brasília, CNI/SEBRAE, 2002 e SOUZA NETO, Bezamat “História do pensamento empreendedor”. 
In: Revista Empreendedor, nº 109, Editora Empreendedor, 2003a. Ver também FILION, Louis J. 
“Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios”. In: Revista de 
Administração. São Paulo. v. 34, nº 02, abril/junho/1999, p-05-28 
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associava-os à inovação. Também considerava o desenvolvimento econômico como resultado 

da criação de novos empreendimentos. 

Já Karl Marx aparentemente não fazia distinção entre empreendedor e 

capitalista. O tal “criador de riquezas” citado por Adam Smith seria o próprio capitalista, 

proprietário dos meios de produção – aquele que transforma dinheiro em capital através da 

exploração da força de trabalho, ou seja, do trabalhador livre no mercado de mercadorias. 

(MARX, 1971).  Marx, apesar de não negar a existência de muitos grupos intermediários, 

como artesãos, pequenos burgueses, comerciantes, camponeses e proprietários de terra, entre 

os capitalistas e proletários, só reconhece no sistema capitalista, estas duas classes como 

representantes de um regime político e de uma idéia de regime social. (ARON, 1997) O 

centro do pensamento de Marx é a interpretação do capitalismo como um regime dominado 

pela luta dessas duas classes. As demais não teriam iniciativa nem dinamismo histórico. 

Entretanto, as chamadas classes intermediárias parecem ter tido um papel 

fundamental no percurso do capitalismo ocidental.  De acordo com Solomon (1986), o 

empreendedorismo ligado à pequena empresa nos Estados Unidos desempenhou um papel 

complementar: criou um território tampão entre o capital e o trabalho para atenuar as lutas de 

classes. Ou seja, a mobilidade ascendente dos Estados Unidos tornou possível para muitos a 

possibilidade de se estabelecerem por conta própria. As exigências de capital para se 

estabelecer um negócio próprio eram mínimas. O padrão típico para muitos trabalhadores 

especializados, como carpinteiros, carreteiros, encanadores e pintores, era o de se 

estabelecerem por conta própria após terem trabalhado como empregados de alguém.  Muitos 

desses trabalhadores, por seu turno, treinaram outros trabalhadores que, após terem adquirido 

capacidade e capital, montaram seus próprios estabelecimentos. Assim, milhares conseguiram 

mobilidade ascendente, e, por esta razão o ideal de igualdade de oportunidades e de 

individualismo democrático persistiu, contribuindo para desviar o ímpeto que conduzia ao 

conflito de classes. 

Nos séculos XIX e XX, os empreendedores foram freqüentemente 

confundidos com os gerentes ou administradores, sendo analisados apenas do ponto de vista 

econômico, como aqueles que administram ou gerenciam a empresa – sempre a serviço do 

capitalista. Ainda em se tratando da análise do empreendedor e sua inserção na economia 

capitalista, a literatura especializada destaca o economista Joseph Alois Schumpeter (1985). 

Para ele, o empreendedor é alguém que faz novas combinações de elementos, introduzindo 
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novos produtos e/ou processos, identificando novos mercados de consumo ou de fontes de 

suprimento, criando novos tipos de organização.  

Nos últimos anos os conceitos ligados ao tema vêm se ampliando – e 

complicando37.  Drucker (1986), por exemplo, diz que o empreendedor não é um capitalista, 

embora precise de capital como em qualquer atividade econômica. Ele também não é um 

investidor, apesar de assumir riscos. Não é um empregador, embora possa ser um empregado 

ou alguém que trabalha sozinho e exclusivamente para si mesmo. O que faz um empreendedor 

é uma característica distinta, que não é um traço de personalidade – é um comportamento que 

tem como bases o conceito e a teoria, e não a intuição.  

Para o professor canadense Louis Jaques Fillion (2000) o empreendedor é 

uma pessoa que sabe identificar as oportunidades de negócios, os nichos do mercado e que 

sabe se organizar para progredir. Já o brasileiro Dolabela (1999a) utiliza a palavra 

empreendedor em sentido mais amplo, para designar principalmente aquele que é capaz de 

identificar oportunidades, agarrá-las e buscar recursos para transformá-las em um negócio 

lucrativo, ou seja, seu conceito está voltado para “as atividades de quem se dedica à geração 

de riquezas, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na geração do 

próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, produção, organização, etc” 

(DOLABELA, 1999a: 43) Esse é um conceito que incorpora também os centros de pesquisa, 

universidades e escolas ao chamado setor produtivo, do qual costumam ser excluídos.  

O empreendedor pode ser entendido também como “o indivíduo que possui 

ou busca desenvolver uma atitude de inquietação, ousadia e proatividade na relação com o 

mundo, condicionada por características pessoais, pela cultura e pelo ambiente, que favorece a 

interferência criativa e realizadora no meio, em busca de ganhos econômicos e sociais”38.  Em 

outras palavras, é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, 

pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 
identificar oportunidades. Com esse arsenal, transforma idéias em realidade, para 
benefício próprio e para benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto 

                                                 
37 Filion desenvolve uma extensa classificação de 20 carreiras empreendedoras que se baseiam, segundo ele, em 
uma combinação de Know-how, conhecimento e visão de futuro. Aí estariam incluídos, por exemplo, os 
Intrapreneurs (empregados empreendedores), Entrepreneurs (empresários), Interpreneus (peritos em 
negociações comerciais), Networkpreneurs (empreendedores em redes de negócios), Ecopreneurs 
(empreendedores em ecologia), Coopreneurs (empreendedores em negócios cooperativos), Groupreneurs 
(empreendedores de consórcios), etc  (FILION, Louis Jacques. “Carreiras Empreendedoras do futuro”. In: 
Revista SEBRAE. out/nov, Edição SEBRAE, 2001) 
38 Este é o conceito do SEBRAE, também adotado neste estudo. Disponível em www. sebrae.com.br , acesso em 
20.08.2004 
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nível de energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos 
que, combinados adequadamente, o habilitam a transforma uma idéia simples e mal 
estruturada em algo concreto e bem-sucedido no mercado (CHIAVENATO, 2004: 
05) 

Dolabela (1999a) complementa que ser empreendedor não é somente uma 

questão de acúmulo de conhecimento, mas da introjeção de valores, atitudes, 

comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo voltados para atividades em 

que o risco, a capacidade de inovar, perseverar e de conviver com a incerteza são elementos 

indispensáveis. Há autores ainda que se esforçam em classificar os empreendedores de acordo 

com o impulso original para empreender, com a forma de ver o negócio, com o estilo de gerir 

a empresa.  JoAnn Carland39  classifica o empreendedor em três faixas: 1) o Micro-

empreendedor , que vê sua iniciativa de negócio como uma fonte primária para a renda 

familiar e que, não possui abordagens criativas e inovadoras para os negócios, preferindo uma 

via segura de técnicas testadas e confiáveis; 2) o Empreendedor, que se interessa mais por 

lucros e crescimentos do que o micro-empreendedor e persegue melhorias de produtos e 

serviços, podendo ser encontrado nos ambientes corporativos; 3) o Macro-empreendedor, que 

é um inovador criativo e cujo sucesso é medido em termos do crescimento e lucros nos 

negócios.   

Para Chiavenato (2004) o ímpeto para empreender vem de três 

características básicas individuais: necessidade de realização, disposição para assumir riscos e 

autoconfiança. No entanto, existem pessoas que são encorajados a iniciar novos negócios por 

conta de fatores ambientais. São os que Knight (apud CHIAVENATO, 2004) chama de 

“refugiados”: 1) refugiado estrangeiro: pessoas que escapam de restrições políticas, religiosas 

ou econômicas de seus países de origem; 2) refugiado corporativo: aqueles que fogem do 

ambiente burocrático das grandes empresas iniciando negócios por conta própria; 3) refugiado 

dos pais: pessoas que abandonam a família para mostrar aos pais que podem fazer as coisas de 

maneira independente; 4) refugiado do lar: aqueles que começam o negócio próprio após o 

crescimento dos filhos ou quando se sentem livres das responsabilidades da casa; 5) refugiado 

feminista: mulheres que sentem discriminações ou restrições em uma empresa e preferem 

iniciar um negócio que possam dirigir independente dos outros; 6) refugiado social: são os 

alheios à cultura que prevalece na empresa e  buscam atividade como empreendedores; 7) 

                                                 
39 Citada por GIMENEZ, Fernando; JUNIOR, Edmundo; SUNSIN, Luzia.  “Uma investigação sobre a tendência 
do comportamento empreendedor”. In: SOUZA, Eda C. L. (org.) Empreendedorismo: competência essencial 
para pequenas e médias empresas. Brasília, ANPROTEC, 2001 
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refugiado educacional: são pessoas que se sentem cansadas dos cursos acadêmicos e decidem 

iniciar um novo negócio. 

Poderíamos incluir no grupo dos “refugiados”, aqueles que empreendem 

“por necessidade” conforme contabiliza o relatório GEM. Fariam parte desse grupo os que 

não encontraram outra oportunidade de trabalho e renda, os excluídos e não incluídos no 

sistema. Há que se acrescentar ainda os que empreendem de forma solidária ou 

autogestionária. Sim, porque 

Os empreendimentos autogestionários, apesar de não se constituírem em uma nova 
forma de organização, uma vez que o trabalho cooperativo e solidário já vem, ao 
longo dos anos, sendo utilizado no desenvolvimento de atividades econômicas de 
determinados grupos sociais, nos últimos tempos, tem se apresentado como uma 
alternativa para a reinserção no mundo do trabalho (VASCONCELOS, 2005).  

Ainda dentro do esquema de classificação, Smith (apud CHIAVENATO, 

2004) analisa o empreendedor a partir do seu estilo de fazer negócios. Em um extremo está o 

empreendedor artesão, uma pessoa que inicia um negócio basicamente com habilidades 

técnicas e um pequeno conhecimento de gestão. Ele tem experiência técnica no trabalho, mas 

não dispõe de capacidade para se comunicar bem, avaliar o mercado, tomar decisões e gerir o 

negócio. No outro extremo está o empreendedor oportunista, que geralmente tem uma 

educação técnica suplementada por estudos de assuntos mais amplos. 

Em um pólo está o artesão, que dá asas à imaginação e conhece o produto. No outro, 
está o administrador experiente e com boa instrução, que utiliza procedimentos 
gerenciais sistemáticos, aproximando-se de uma abordagem científica na gestão do 
negócio. O ideal é caminhar e desenvolver-se sempre na direção do pólo do 
administrador experiente. (CHIAVENATO, 2004: 09-10) 

Confirma-se aqui que nem todos têm o talento para empreender. É aí que 

ganham ênfase as análises do empreendedorismo como um fenômeno cultural.  Porque, 

enquanto os economistas se preocupam com o papel do empreendedor na economia, mas têm 

dificuldades em aceitar os elementos não racionais que envolvem o comportamento destes, os  

psicólogos, sociólogos e outros especialistas em comportamento humano procuram entender 

as motivações do empreendedor.  Nesse percurso, os pesquisadores comportamentais, 

derrubaram o mito de que empreendedores nascem feitos.  Embora se reconheça que eles têm 

uma certa inteligência, vontade de criar e energia natas, sua formação como empreendedor 

depende da acumulação de habilidades relevantes, experiência e contatos. Dessa forma seria  

possível ensinar as pessoas a enxergar oportunidades e atuar de forma a obter resultados, 

enfim, seria possível aprender a empreender.    
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2.4 - Aprender a empreender – necessidade dos novos tempos ? 

Nos últimos anos não são poucos os estudos que têm procurado desenvolver 

uma teoria orientada para a formação de empreendedores no mundo moderno. Mas os 

recursos que poderiam ser utilizados para estimular a prática empreendedora não foram fáceis 

de distinguir. O primeiro enfoque supunha que o desenvolvimento empresarial fora 

restringido por erros na política do governo: burocracia excessiva, políticas inadequadas de 

preços e crédito e sistema tributário sem incentivo.  Como resposta a esse problema buscou-se 

modificar a política macroeconômica com o propósito de melhorar o ambiente para os 

negócios. O segundo enfoque tradicional presumia que os empresários em potencial careciam 

de habilidades necessárias para o gerenciamento bem sucedido das empresas. A resposta a 

isso foi a criação de programas de desenvolvimento gerencial que ensinavam os princípios 

básicos de planejamento, finanças, gestão e acesso a informações gerenciais. 

Mas houve muitas diferenças e desencontros entre a capacidade de 

adaptação dos governos e os programas de capacitação empresarial, “o que impediu que se 

incrementasse a atividade econômica até um nível suficiente para absorver mão-de-obra e 

provocar um verdadeiro impacto na economia”40.  Daí muitos consultores e educadores 

concluíram que estes dois enfoques apresentam deficiências porque não reconhecem que 

algumas características pessoais e determinados comportamentos diferenciam um 

empreendedor de um não-empreendedor, assim como os empreendedores de sucesso daqueles 

que não o são. Ou seja,  as pessoas que possuem características como iniciativa, otimismo, 

persistência e desejo de ter sucesso, parecem dedicar-se mais e melhor aos negócios, 

conseguindo triunfar neles –  com ou sem capacitação formal, com ou sem incentivos 

governamentais. 

Esse entendimento foi disseminado pelo mundo nos anos 1960, através do 

programa de  TMR - Treinamento para a Motivação da Realização, desenvolvido pela equipe 

de David McClelland em mais de 40 países, sob as mais diversas circunstâncias culturais e 

econômicas. Motivação para a realização nesse caso, refere-se à motivação para sair-se bem, 

ter sucesso, realizar algo ou competir com padrões de excelência. A inspiração de McClelland 

foi o trabalho de Max Weber, que em sua clássica obra A Ética Protestante e o Espírito do 

                                                 
40 Referencial teórico para educadores do curso Saber Empreender. Brasília. SEBRAE, 2004 



 

 

 

82 

Capitalismo, aponta que os valores de uma sociedade são um determinante em sua conduta 

econômica. Weber conecta a ética da alta produtividade, a poupança e a desmotivação do 

consumo dispendioso com o sucesso econômico, e assim articula uma forte defesa do impacto 

da cultura no crescimento das atividades empresariais.  Segundo ele (2004) a ética econômica 

burguesa surgiu aos poucos, acompanhando o desenvolvimento dos meios de produção e a 

divisão do trabalho, até que o entusiasmo religioso, fruto da educação ascética, se transforma 

em sóbria virtude econômica.  

Com a consciência de estar na plenitude da graça de Deus e visivelmente por Ele 
abençoado, o empreendedor burguês, desde que permanecesse dentro dos limites da 
correção formal, que sua conduta moral estivesse intacta e que não fosse 
questionável o uso que fizesse da riqueza, poderia perseguir seus interesses 
pecuniários o quanto quisesse, e com isso sentir que estava cumprindo um dever. 
Ademais, o poder do ascetismo religioso punha-lhe à disposição trabalhadores 
sóbrios, conscienciosos e extraordinariamente ativos, que se agarravam ao seu 
trabalho como a um propósito de vida desejado por Deus (WEBER, 2004 : 132). 

De acordo com Weber, a literatura ascética reforçou e aprofundou o 

conceito de trabalho41 como uma vocação, mesmo para aqueles em que a vida não oferece 

maiores oportunidades e que dependem de baixos salários. Além disso, legalizou a exploração 

dessa vontade específica de trabalhar ao interpretar a atividade empresarial também como 

vocação (WEBER, 2004). Em resumo, Weber quis demonstrar a afinidade intelectual e 

existencial entre uma interpretação do protestantistmo (na concepção calvinista) e 

determinada conduta econômica (o capitalismo na civilização ocidental)42.  “Foi ele quem 

tornou evidente a necessidade de abranger o conjunto dos comportamentos, das concepções 

                                                 
41 Também nas teorizações recentes a respeito do empreendedorismo percebe-se uma renovada ênfase à 
positividade do trabalho. Daí é esclarecedor o resumo de Arroyo (1991) sobre a construção dessa positividade. 
Ele  retoma Edgar Dedecca que explica essa positividade como sendo um dos traços do pensamento moderno, ao 
contrário do significado verbal do trabalho antes do século XVIII, quando era sinônimo de penalização e de 
cansaços insuportáveis, de dor e esforço extremos.  Arroyo cita também Hanah Arendt que, em  “A Condição 
Humana” questiona sobre os fatores que teriam elevado o trabalho à mais valorizada das atividades humanas, 
retomando Locke, que teria feito do trabalho a razão dos homens se constituírem em sociedade e a fonte de toda 
propriedade, Adam Smith que fez do trabalho a fonte de toda riqueza e mesmo Marx, que elevou o trabalho 
coletivo à categoria de símbolo da humanização e libertação do homem.  Arroyo conclui assim, que essa 
positividade foi igualmente uma criação da utopia burguesa reforçada pela utopia socialista ( ARROYO, Miguel 
G. “Revendo os vínculos entre trabalho e educação: elementos materiais da formação humana”. In: SILVA, 
Tomaz Tadeu da (org.). Trabalho, educação e prática social. Porto Alegre, Artes Médicas,1991). 
42 Nas últimas décadas o trabalho de Weber tem sido alvo de inúmeras críticas que aceitam a idéia de que outras 
religiões, e não só a protestante, se adaptaram bem ao capitalismo. Além disso, países como Portugal e Espanha 
(de maioria católica) e mesmo a “Terceira Itália” vêm registrando expressivas taxas de crescimento, o que 
poderia indicar uma certa “caduquice” na teoria de Weber.   
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do mundo e da sociedade” (ARON, 1997: 500), legando assim a ferramenta de análise da qual 

McClelland43 se apropriou.  

Este percebe que, embora a doutrina da predestinação apregoe que ninguém 

pode atingir a salvação se não pertencer ao grupo dos eleitos, pode-se criar a convicção da 

salvação; que os eleitos poderiam ser reconhecidos por sinais exteriores como simplicidade, 

devoção ao dever e auto-sacrifício e que, se Deus fazia os eleitos prosperarem, o sucesso no  

mundo dos negócios indicaria que a pessoa faz parte desse grupo. Daí sua contribuição 

original ao  sugerir mecanismos psicológicos intervenientes – os tais treinamentos para a 

motivação. Sua hipótese inicial é a de que há uma relação entre o nível de motivação para a 

realização e o desenvolvimento econômico. Aqui ele relaciona protestantismo, treinamento de 

independência em crianças e motivação para a realização. 

Posteriormente os estudos deixaram de lado a variável protestantismo, mas 

apontam ainda bastante evidências para a associação entre motivação para a realização e 

desenvolvimento econômico, no plano nacional, e para a associação entre motivação para a 

realização e maneiras de criar crianças, no plano individual. Há teóricos também que não 

concordam com McClelland de que as primeiras experiências -  de como as crianças são 

tratadas pelos pais – têm um papel amplo e perene nas situações de realizações futuras. 

Alguns conceituam a motivação para a realização como um conjunto de crenças e valores 

conscientes, onde os efeitos das experiências recentes e das variáveis do ambiente imediato, 

são mais presentes. Essa acepção indica que os professores teriam oportunidades 

consideráveis (e maior responsabilidade) para maximizar a motivação para a realização44. 

Essa revisão da hipótese inicial de McClelland é levada em consideração 

para o desenvolvimento do programa de capacitação Empretec, referenciado neste estudo. 

Coube à empresa de McClelland fazer a análise de competências profissionais e padrões de 

comportamento comuns entre empreendedores de sucesso, assim como isolar fatores 

psicológicos e culturais para demonstrar a influência de valores de determinada sociedade 

                                                 
43 McClelland comparou sistematicamente o desenvolvimento econômico em 1950, de todos os países da zona 
temperada usando com índice o consumo per capita de Kw/h de eletricidade, registrando uma diferença 
esmagadora a favor dos países protestantes. Para testar a motivação para a realização e o desenvolvimento 
econômico analisou as estórias contidas nos livros infantis de 23 países, lidas na década de 1920 e o grau de 
desenvolvimento econômico nas décadas 1940 e 1950;  estudou amostras de literatura inglesa nos períodos de 
1400 até o início da revolução industrial – verificando que a alta motivação para realização em um período é 
seguida por alto desenvolvimento econômico 30 a 50 anos mais tarde. Um resumo das pesquisas de McClelland 
está em Referencial teórico para educadores do curso Saber Empreender. Brasília. SEBRAE, 2004 
44 Referencial teórico para educadores do curso Saber Empreender. Brasília. SEBRAE, 2004 
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sobre as atitudes de indivíduos empreendedores e provar por métodos quantitativos se esses 

fatores são importantes para o desenvolvimento econômico. Com dados dessas pesquisas ele 

criou bases e orientações de sessões de treinamento para motivar o êxito e a realização de 

executivos, ou seja, melhorar as tais características éticas, comportamentais e psicológicas e 

torná-las aplicáveis em situações empresariais.  São estas características pessoais 

empreendedoras (PECs) que se tornaram base para sessões de treinamento e formação de 

empreendedores, em diversas metodologias45. 

Mas o interesse pelo empreendedorismo como cresceu mesmo a partir dos 

anos 1980 com o aumento da abordagem e divulgação dos empreendedores na mídia, o 

reconhecimento de que as pequenas firmas desempenham um papel importante na criação de 

empregos e na inovação, a visão de que as maiores estruturas organizacionais não oferecem 

um ambiente para a auto-realização e as mudanças no emprego, com as mulheres tornando-se 

cada vez mais ativas como força de trabalho, inclusive na criação de novos empreendimentos 

(HISRICH & PETERS, 2004).  O problema, segundo alguns teóricos (DOLABELA, 2003a; 

FILION, 2000) é que os estudantes universitários e a academia em geral, ainda não 

consideram o empreendedorismo uma opção de carreira, porque na dinâmica do modelo 

tradicional, baseado no emprego, ainda são as habilidades lógicas e conhecimentos técnicos 

os requisitos exigidos.  Ainda se entende que as oportunidades de negócios são identificadas e 

aproveitadas por poucos (empreendedores) e transformadas em empregos para muitos. O 

sistema educacional não reviu suas bases no sentido de dar conta do novo ambiente em que os 

pequenos negócios representam mais de 98% do universo das empresas, o que implicaria 

incluir o estudo das oportunidades como tema de educação geral,  já que    

o emprego (forma de relação dependente) e o Know-how (conteúdo), que 
constituíram o paradigma das relações e trabalho nos últimos dois séculos, são 
substituídos, na era da velocidade e da informação em tempo real por outro modelo 
– o da capacidade de gerar novos conhecimentos e identificar oportunidades 
(conteúdos), em uma relação de interdependência (autonomia relativa), sob a forma 
empreendedora (DOLABELA, 2003a:23) 

Tais acepções são ressaltadas pelos dados do GEM Brasil-2004 que destaca 

uma maior dinâmica empreendedora, ou seja, a eficácia e probabilidade de manutenção do 

negócio nas  pessoas que completaram mais de 11 anos de estudo. A pesquisa indica também 

que, no cenário do empreendedorismo, em que aspectos como inovação, criatividade, 

                                                 
45 O Empretec vai ser objeto de análise mais detalhada  no Capítulo V. 
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liderança e autonomia são mais valorizadas e implicam demandas por novas competências, 

não só para a inserção e sustentabilidade do homem no trabalho, mas também para a vida, há 

uma necessidade premente de formar cada vez mais pessoas com estes comportamentos e 

atitudes que podem conduzir à transformação do mundo e à geração de riquezas.  Sachs 

(2002) ressalta ainda que, diante dos novos desafios colocados pela Sociedade da Informação 

e pela Era do Conhecimento no atual cenário altamente competitivo, para potenciais e futuros 

empreendedores, bem como para as micro e pequenas empresas em particular, o 

desenvolvimento de seu capital intelectual representa uma fonte significativa de dinamismo, 

diferenciação e de sobrevivência.  

Dessa forma, associada ou não às demandas do mercado, mudanças na 

educação como forma de incentivar o empreendedorismo e formar pessoas criativas e 

inovadoras estão no bojo de discussões em que escolas, universidades e instituições que 

realizam processos de educação/formação vêm sendo questionadas. Dentro dessa ordem, as 

universidades são chamadas a desempenhar um papel estratégico no desenvolvimento do setor 

produtivo, que está impondo a busca de novas abordagens curriculares e de relações com 

outros setores da sociedade (SOUZA, 2001). O problema, segundo alguns estudiosos da área 

é que os ambientes da produção e da educação dificilmente dialogam, ficando isolados nos 

respectivos âmbitos de atuação e hegemonia. “Nesse contexto fortemente estruturado, o 

conhecimento não é necessariamente comprometido com uma aplicação para gerar valor para 

a sociedade” (DOLABELA, 2003a:28) Além disso, os intelectuais não gostam do mercado, 

porque não consideram a riqueza o resultado de um processo de criação, como a arte e a 

literatura. 

Os intelectuais consideram a riqueza, quando acumulada, roubada, e banal, quando 
herdada. Eles consideram a riqueza uma quantidade finita, como os recursos não-
renováveis; as pessoas que enriquecem são as que já repetiram o prato, antes que as 
outras pudessem comer sua primeira porção (COOPER & DUNKELBERG, apud 
LEITE, 2001: 87).  

Esta seria uma primeira barreira para implantar a cultura empreendedora 

através da educação formal, agravada pelo fato de não existir uma teoria comum, orientada 

para a formação de empreendedores no mundo moderno. Afinal, como ensinar algo que ainda 

não se constituiu como conhecimento estruturado, dominado, transformado em ciência? 

Dolabela (2003a) responde que, ao se falar em educação empreendedora é 

preciso partir de uma visão ampla de empreendedorismo, cuja proposta não seja a de orientar 
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ou induzir o educado a adotar uma determinada atividade, ação, profissão, trabalho, mas 

evitar que seu potencial seja aprisionado ou destruído no contato com valores de uma 

realidade que não mais existe. Essa percepção de que a geração do espírito empreendedor tem 

a ver com valores, visão de mundo, práticas e relações sociais de uma comunidade leva a 

pensar que as estratégias pedagógicas relativas à educação empreendedora devem enfrentar o 

desafio de operar mudanças culturais (DOLABELA, 2003b). Se o sistema educacional 

entender que a forma de ser empreendedora tem a ver com estilo de vida, visão de mundo, 

reação diante de ambigüidades e incertezas, protagonismo, inovação, capacidade de produzir 

mudanças em si mesmo e no meio ambiente, meios e formas de buscar a auto-realização, é 

possível se falar até em educação empreendedora para crianças (DOLABELA, 2001). 

É disso que trata a chamada “Teoria Empreendedora dos Sonhos”, do 

próprio Dolabela (2003a), onde o empreeendedor é entendido como “uma forma de ser”, o 

que permite extrapolar a ação empreendedora para todas as atividades, lucrativas ou não-

lucrativas, individuais e coletivas,  amarrando a criação de riquezas com o compromisso de 

distribuí-las.  O sonho que a teoria considera “é o sonho estruturante, assim chamado porque 

pode dar origem e organização a um projeto de vida, articulando sinergicamente desejos, 

visão de mundo, valores, competências, preferências, auto-estima” (DOLABELA, 2003a:38).  

Tal teoria é o fundamento de  uma estratégia didática para o 

desenvolvimento da capacidade empreendedora de alunos da educação infantil até o nível 

médio. O autor elege o processo educacional para a promoção, através dessa pedagogia 

empreendedora, de uma mudança cultural em que sejam eleitos e radicalizados valores éticos 

que ainda não estão presentes na sociedade e que podem levar a geração de sonhos coletivos 

que conduzam a auto-suficiência das comunidades.  Dessa forma ele acredita que o ensino do 

empreendedorismo desde a educação básica, tendo em vista o pressuposto da interação do 

indivíduo com o meio,  pode promover um desenvolvimento social sustentável. 

Em um primeiro momento, o aluno desenvolve um sonho, um futuro onde deseja 
chegar, estar ou ser. Em um segundo momento, ele busca realizar o sonho e, para 
isso, se vê motivado a aprender o necessário a esse objetivo (...) A atividade 
pedagógica vai se dedicar principalmente à conexão entre o sonho e sua realização 
(...) Assim, a educação deve voltar-se para o desenvolvimento da capacidade de 
entender o que se passa no ambiente e de gerar conhecimentos que possam oferecer 
valor à comunidade. O professor não dirá: “Sonhe ser médico” ou “Pense em 
trabalhar com informática, é a área do futuro”. Dirá apenas: “Sonhe!” (...) Na 
pedagogia empreendedora, a estratégia funda-se em: 1) estímulo ao sonho; 2) não 
interferência no que diz respeito à construção e à realização do sonho, oferecimento 
de orientação e meios (elementos de suporte) para o desenvolvimento das 



 

 

 

87 

competências e habilidades para formular e buscar realizar o sonho; 3) auxílio no 
delineamento dos contornos éticos em que toda essa atividade irá se desenvolver 
(DOLABELA, 2003a: 55-66) 

Quanto aos adultos, Dolabela (1999a) ao estabelecer o roteiro de sua 

“Oficina do Empreendedor”, uma espécie de guia básico para o ensino do empreendedorismo 

nas universidades brasileiras garante, que no estágio atual de conhecimentos sobre tema é 

possível sim, através de metodologias de ensino apropriadas, ajudar os empreendedores em 

potencial e os empreendedores de fato, a identificarem as características que devem ser 

aperfeiçoadas para que obtenham sucesso. Fillion (2000) complementa que não se pode 

ensinar empreendedorismo como se ensinam outras matérias, mas que é possível conceber 

programas e cursos como sistemas de aprendizado adaptados à lógica desse campo de estudo, 

com abordagens que levem o aluno a definir e estruturar contextos e compreender várias 

etapas de sua evolução.  Assim, é possível estabelecer distinções entre as categorias de cursos 

que tratam ora da sensibilização, ora das práticas de gestão.  Dolabela (1999b) conclui o 

raciocínio, afirmando que um dos pontos básicos do ensino do empreendedorismo é fazer com 

que o aluno busque estabelecer relações que dêem suporte ao seu negócio. Ou seja, o 

indivíduo dotado dos pré-requisitos necessários ao bom desempenho como empreendedor 

aprende o que é necessário para a criação, o desenvolvimento e a realização de seus projetos.   

Não é por menos que os cursos de empreendedorismo em todo o mundo 

adotaram metodologias de ensino não tradicionais e baseadas, principalmente, nos processos 

de aprendizagem e comportamentos assumidos pelos empreendedores na vida real, porque se 

entende que o empreendedor potencial sofre influência na sua formação como homens de 

empresa, desde a família, passando pela escola, por experiências profissionais e por modelos 

de influência (DOLABELA; 1999a; FILION; 2000; HISRICH & PETERS, 2004) Pesquisas 

que retratam as características do empreendedor mostram que, no processo de aprendizagem, 

é o empreendedor que define o que deve saber. Ele preocupa-se em aprender a aprender 

porque sabe que no seu dia-a-dia vai ser submetido a situações que exigem a constante 

apreensão de conhecimentos que não estão nos livros. Por isso ele tem um método próprio de 

aprendizagem. Cria a partir do que faz. Por isso mesmo, no ensino do empreendedorismo o 

ser é mais importante do que o saber 

Sabedores dessa particularidade, o Babson College, assim como a Harvard 

University, desenvolvem cursos baseados em estudos de caso. Os professores apresentam um 

problema, solicitam aos alunos que dêem soluções, e depois trazem o empresário, que 



 

 

 

88 

responde a perguntas e conta o desfecho do caso na vida real. Os próprios professores do 

Babson são (ou foram) empresários. Eles têm a visão prática de quem já fez funcionar 

empresas, a facilidade de trazer convidados para expor casos e a rede de conhecimentos – 

tudo isso auxilia na criação de um ambiente de ensino ideal – os alunos aprendem pelo 

exemplo (COHEN, 2000). De qualquer modo os teóricos da área reforçam que, em qualquer 

metodologia, todo e qualquer curso de empreendedorismo deve ser focado: 

na identificação e no entendimento das habilidades do empreendedor; em como 
ocorre a inovação e o processo empreendedor; na importância do 
empreendedorismo para o desenvolvimento econômico; em como preparar e utilizar 
um plano de negócios; em como identificar fontes e obter financiamento para o 
novo negócio; e em como gerenciar e fazer a empresa crescer (DORNELAS, 
2001:39). 

Hisrich & Peters (2004: 38) vão mais longe e sistematizam os objetivos 

globais para um curso de empreendedorismo, conforme indicados  na Tabela 1. Aqui, Hisrich 

& Peters (2004) ressaltam também o intra-empreendedorismo, ou seja, o empreendedor dentro 

de um ambiente corporativo, na condição de empregado – um tipo de profissional cada vez 

mais demandado pelas grandes empresas, ou o chamado “servidor-produtivo” a que se refere 

Markert (2002:194),   

que deve ser capaz de observar as mudanças técnicas e organizacionais, conhecer o 
processo produtivo e a organização do trabalho, para que possa intervir rápido e 
efetivamente em casos da necessidade de interferências. Este servidor deve, ao 
mesmo tempo, comunicar-se com os trabalhadores envolvidos no processo, 
buscando as causas destes problemas para que o grupo de trabalho seja capaz de 
resolvê-los autonomamente. 

Disso se apreende que, o empreendedorismo está vinculado ao conceito de 

competência, pois a formação do empreendedor passa pela aquisição de conhecimentos, 

habilidades, experiências, capacidade criativa e inovadora. ”Essa formação, que cada vez mais 

necessita permear todo o processo de vida das pessoas, está voltada não só para 

conhecimentos e habilidades, mas, também, busca a criatividade e a auto-realização do 

indivíduo” (SOUZA, 2001: 32). 
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Tabela 01 - Objetivos gerais para um curso de empreendedorismo 

• Compreender o papel de empresas novas e menores na economia 
• Compreender os pontos fracos e fortes relativos a diferentes tipos de empresa 
• Conhecer as características gerais de um processo de empreender 
• Avaliar as habilidades empreendedoras próprias do aluno 
• Compreender o processo de empreender e o planejamento do produto e desenvolvimento do 
processo 
• Conhecer métodos alternativos para identificação e avaliação de oportunidades de negócios e 
os fatores que sustentam e inibem a atividade empresarial 
• Desenvolver a capacidade de formar, organizar e trabalhar em equipes multidisciplinares 
• Conhecer as correlações gerais do sucesso e do fracasso na inovação e na criação de um 
empreendimento 
• Conhecer as estratégias genéricas de entrada para a criação de um novo empreendimento 
• Compreender os aspectos da criação e da apresentação de um plano de negócio 
• Saber como identificar, avaliar e obter recursos 
• Ter conhecimentos básicos sobre 

Planejamento de marketing 

       Planejamento financeiro 

       Planejamento de operações 

              Planejamento da organização 

       Planejamento do lançamento do empreendimento 

• Saber como administrar e desenvolver o novo empreendimento 
• Conhecer os desafios administrativos e exigências de lançamento de um novo 
empreendimento 
• Compreender o papel do empreendedor em organizações já existentes 

Fonte: Robert F. Hisrich, “Toward na Organization Model for Entrepreneurial Education”, Proceedings, 
International Entrepreneurship Conference, p. 29 

 

2.4.1 - As competências do empreender 

A capacidade de identificar oportunidades torna-se uma habilidade tão 

essencial e apreensível como qualquer outra competência (DOLABELA, 2003a), 

constituindo-se um novo padrão de pré-requisito para a inserção no mundo do trabalho. Mas 

uma metodologia para o desenvolvimento desse comportamento envolveria bem mais do que 



 

 

 

90 

aquisição de conhecimentos, mas o aprender a aprender, a ser, a fazer e, principalmente, a 

conviver (SOUZA, 2001)46.  

No caso das organizações de mulheres que, em matéria de formação 

profissional e emprego também estão direcionando-se a subsidiar iniciativas de auto-emprego, 

trabalho por conta própria e pequenos empreendimentos, como uma saída para a crise e para 

as políticas de ajuste estrutural, percebem que muitos dos saberes exigidos para levar adiante 

um empreendimento relacionam-se amplamente com a organização das tarefas domésticas. 

“O problema a encarar, portanto, no caso das mulheres que desejam capacitar-se para esse 

tipo de empresa, não seria tanto partir de um não-saber absoluto para adquirir saberes e 

desenvolver habilidades, mas de perceber e enriquecer competências e conhecimentos que 

elas já possuem” (YANNOULAS, 2000: 83). 

De acordo com o psicólogo e professor da Harvard University, David 

McClelland (1961), o empreendedor de sucesso tem que possuir e desenvolver algumas 

características básicas, as chamadas PECs- Personal Entrepreneurship Caractheristcs: 1) 

Busca de oportunidades e iniciativa; 2) Persistência; 3) Correr riscos calculados; 4) Exigência 

de qualidade e eficiência; 5) Comprometimento; 6) Busca de informações; 7) Estabelecimento 

de metas objetivas; 8) Planejamento e monitoramento sistemático; 9) Persuasão e rede de 

contatos; 10) Independência, autonomia e auto-confiança. Além destas, Chiavenato (2004) 

aponta também outras: ter vontade de trabalhar duro, ter habilidade de comunicação, conhecer 

maneiras de organizar o trabalho, ter orgulho daquilo que faz, manter boas relações 

interpessoais, ser um autopropulsionador, assumir responsabilidades e desafios, tomar 

decisões. 

Dornelas (2001:39) classifica as habilidades requeridas de um 

empreendedor em três áreas: técnicas, gerenciais e características pessoais. 

As habilidades técnicas envolvem saber escrever, saber ouvir as pessoas e captar 
informações, ser um bom orador, ser organizado, saber liderar e trabalhar em equipe 
e possuir know-how técnico na sua área de atuação. As habilidades gerenciais 
incluem as áreas envolvidas na criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma 
nova empresa: marketing, administração, finanças, operacional, produção, tomada 
de decisão, controle das ações da empresa e ser um bom negociador. As 
características pessoais (...) incluem: ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, 
ser orientado a mudanças, ser persistente e ser um líder visionário. 

                                                 
46 Não é difícil perceber que as habilidades do empreendedor citadas aqui não ficam distante daquelas 
preconizadas no modelo das competências já analisado neste texto. 



 

 

 

91 

A mesma classificação é utilizada por Hisrich & Peters (2004:38-39), 

conforme se observa na Tabela 02. 

 

Tabela 02 - Tipos de habilidades necessárias em empreendedorismo 

Habilidades técnicas Habilidades administrativas Habilidades empreendedoras 
pessoais 

• Redação 
• Expressão oral 
• Monitoramento do 
ambiente 
• Administração 
comercial técnica 
• Tecnologia 
• Interpessoal 
• Capacidade de ouvir 
• Capacidade de 
organizar 
• Construção de rede de 
relacionamentos 
• Estilo administrativo 
• Treinamento 
• Capacidade de trabalho 
em equipe 

• Planejamento e 
estabelecimento de metas 
• Capacidade de tomar 
decisões 
• Relações humanas 
• Marketing 
• Finanças 
• Contabilidade 
• Administração 
• Controle 
• Negociação 
• Lançamento do 
empreendimento 
• Administração do 
crescimento 

• Controle interno e de 
disciplina 
• Capacidade de correr 
riscos 
• Inovação 
• Orientação para 
mudanças 
• Persistência 
• Liderança visionária 
• Habilidade para 
administrar mudanças 

Fonte: Robert F. Hisrich, “Toward na Organization Model for Entrepreneurial Education”, Proceedings, 
International Entrepreneurship 1992 Conference, Dortmund, Alemanha (junho de 1992) p. 29 

 

Um exemplo da aplicação prática desses conceitos é o Projeto Escola de 

Empreendedores, desenvolvido pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá/MG,  que utiliza 

projetos reais e metodologias que buscam o ensino e/ou transferência de conhecimento 

técnico, como meio de estímulo à obtenção de habilidades pessoais, demandadas pelo 

mercado de trabalho, normalmente encontradas em empreendedores bem sucedidos. “Essas 

habilidades pessoais foram organizadas em cinco conjuntos denominados de qualificações-

chave, classificados como: organização e execução do trabalho, comunicação interpessoal, 

autodesenvolvimento, autonomia, responsabilidade e resistência à pressão” (FOWLER, 

2001).  Ter competência para empreender afigura-se pois, como uma necessidade dos novos 

tempos e que pode ser desenvolvida a partir de metodologias bem específicas – um desafio 

que tem sido assumido por várias instituições no mundo, destacando-se no Brasil, o CNPQ, o 

SEBRAE e o Instituto Euvaldo Lodi (da CNI). 
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2.4.2 - O ensino do empreendedorismo no Brasil  

Em outros países como Canadá e Estados Unidos, o ensino do 

empreendedorismo não é novidade. Nos Estados Unidos, o número de universidades que 

oferecem cursos na área, passou de dez em 1967 para mais de mil em 1998.  No Brasil, a 

primeira instituição que acreditou no ensino do empreendedorismo foi a Fundação Getúlio 

Vargas que, em 1981, incluiu a disciplina “Novos Negócios” na especialização em 

Administração. Em 1984, o curso foi estendido para graduação com o nome de Criação de 

Novos Negócios-Formação de Empreendedores. Também neste ano teve início a disciplina de 

criação de empresas no curso de bacharelado em Ciência da Computação, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e no curso de graduação em Administração, na Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo.   

No ano de 1992, com o apoio do SEBRAE, a FEA iniciou um programa de 

formação de empreendedores voltados para profissionais da comunidade interessados em 

começar o próprio negócio. Também em 1992, a Universidade Federal de Santa Catarina 

criou a Escola de Novos Empreendedores (ENE) e, em Recife, pela iniciativa do 

Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco com suporte da 

Fundação de Apoio à Ciência do Estado de Pernambuco, surgia o Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife (CESAR), com objetivo de ser um núcleo de aproveitamento 

industrial dos estudos acadêmicos. Três anos depois, o CESAR criou uma pré-incubadora 

voltada para projetos de exportação de software, que, mais tarde se transformou no Recife-

Beat.  A Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais, criou, em 1995, o Centro 

Empresarial de Formação Empreendedora de Itajubá, que teve a função de levar o ensino do 

empreendedorismo a todos os alunos da instituição.  Já no Distrito Federal, com o apoio do 

SEBRAE, foi criada a Escola de Empreendedores na Universidade de Brasília. Também na 

década de 1990, o SEBRAE apoiou a criação do Grupo de Estudos da Pequena Empresa 

(GEPE), no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas 

Gerais, para o desenvolvimento de estudos na área de empreendedorismo.  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

criou, em 1992, o Programa Softex, com a finalidade de exportar o software brasileiro. Um 

ano depois, o programa, por meio do seu núcleo mineiro, desenvolveu uma metodologia de 
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ensino do empreendedorismo, que foi oferecida no curso de graduação em Ciência da 

Computação, da Universidade Federal de Minas Gerais.  Em 1997 o programa Softex, que 

passa a ser gerido pela Sociedade Softex, implanta dois projetos: o Gênesis, na área de 

incubação universitária, e o Sofstar, para ser aplicado no ensino. Também neste ano a PUC-

Rio inaugura o Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora, com objetivo de 

desenvolver atividades na formação de empresários, incubação de empresas de base 

tecnológica e ainda pesquisas e assessorias técnicas na área de empreendedorismo.  

Já em Minas Gerais é criado o Programa Rede de Ensino Universitário de 

Empreendedorismo (REUNE), apoiado por um consórcio de instituições, entre elas, o 

SEBRAE. Na metodologia do Reúne, professores de todas áreas do conhecimento 

transformam-se em organizadores do aprendizado do espírito empreendedor.  Em 1998 a 

CNI- Confederação Nacional das Indústrias, IEL-Instituto Euvaldo Lodi e o SEBRAE 

Nacional lançam o Programa Reúne-Brasil para formação de professores e alunos em 

empreendedorismo: 21 estados, 300 instituições de ensino superior, 3 mil professores 

dominando a metodologia e 80 mil alunos/ano, são os números registrados. No mesmo ano foi 

criado o capítulo brasileiro do ICBS (International Consil for Small Business), entidade que 

congrega programas nacionais de empreendedorismo. Outra iniciativa que merece destaque é 

a Universidade SEBRAE de Negócios (USEN), no Rio Grande do Sul, que forma 

proprietários de pequenas e médias empresas, sendo a primeira universidade corporativa de 

empreendedorismo do Brasil47.  

Também na década de 1990 o ensino de empreendedorismo foi inserido 

como disciplina para criação de negócios em vários cursos de graduação e pós-graduação. Em 

Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, os conteúdos de empreendedorismo são 

ministrados na disciplina “Iniciação Empresarial” do curso de Administração. Na 

Universidade Tiradentes os conteúdos estão nos cursos de Turismo, Administração e 

Comunicação Social e na Faculdade de Sergipe, nos cursos de Administração. As entidades 

do Sistema S, como SENAI e SENAC também passaram a oferecer cursos direcionados à 

gestão de negócios. 

                                                 
47 O relato histórico do ensino do empreendedorismo está em DOLABELA, Fernando. Oficina do 
Empreendedor. São Paulo, Cultura Editores Associados, 1999a e MEDEIROS, Paula. ”Empreendedorismo 
presente nas escolas”. In: Revista SEBRAE, Brasília. Edição SEBRAE, Out/nov 2001. 
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Mais recentemente, destaca-se o trabalho da ONG Visão Mundial, que 

adotou a “Pedagogia Empreendedora”, de Fernando Dolabela, já discutida neste texto, 

implantando-a na rede pública de ensino de cidades como Guarapuava (PR), Santa Rita do 

Sapucaí (MG), Três Passos (RS), São José dos Campos (SP) e Jacarezinho (PR). No Paraná, o 

SEBRAE está apoiando a implementação do ensino de empreendedorismo na rede pública 

municipal de 86 cidades. 

Além da ousadia pela abrangência, a grande novidade desse projeto é que a 
iniciativa, liderança e coordenação, em cada município, está a cargo de um foro 
local, de constituição democrática, aberto à participação de todos. É o sonho 
coletivo sendo construído e realizado pelas comunidades (DOLABELA, 2003b: 
125). 

Esses programas comprovam, segundo alguns autores (DOLABELA, 

2003b; FILION, 2000; SOUZA, 2001) que, a despeito de reproduções por aqui de 

experiências construídas em outras culturas, já existem no Brasil, programas educacionais em 

empreendedorismo fundados em nossas raízes, que escolheram como meta a eliminação da 

miséria por meio do desenvolvimento e que entenderam que educar na área empreendedora é 

destruir mitos e produzir mudanças culturais.  

 

2.5 - Empreendedorismo à brasileira – um campo de contradições 

No atual estágio de conhecimento sobre empreendedorismo há pelo menos 

um consenso entre os pesquisadores do tema: o  fenômeno empreendedor guarda relação com 

os valores de uma comunidade, tem em a ver com seu sistema de crenças, visão de mundo, 

tipo de relações, capacidade de interagir; o empreendedor não nasce pronto, é fruto do seu 

meio, das influências que recebe na família, na escola, na sociedade (DOLABELA, 2003b; 

FILION, 2000; DRUCKER, 1986; SOUZA NETO, 2003b). 

Alguns professores da área no Brasil (DOLABELA, 2003a; SOUZA NETO, 

2003a),   em contato direto com alunos, também chegaram à conclusão de que é preciso 

adaptar os conceitos de empreendedorismo à realidade do país, já que a maioria dos 

brasileiros não tem o perfil que os especialistas consideram ideal para empreender.  Também 

se entende que a educação empreendedora não pode ser copiada, porque ela tem que ser 

aderente ao local, à comunidade e mesmo à agenda de desenvolvimento local, além de levar  

em conta a natureza das relações sócio-culturais, o nível de democracia, o grau de 
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horizontalismo, de independência, de cooperação, a capacidade de cada cidadão participar das 

decisões sobre seu futuro, o protagonismo de cada comunidade na realização dos seus sonhos 

coletivos (DOLABELA, 2003b).   

Daí renascem discussões acerca de quais são os valores que levam o 

brasileiro a empreender e que deveriam ser levados em conta na formatação de metodologias 

adequadas para o ensino do empreendedorismo no país. Porque até então os modelos de 

formação empreendedora no Brasil, mesmo com adaptações à realidade nacional, ainda não 

conseguiram se desvencilhar da imagem mitificada do empreendedor como o sujeito racional, 

autônomo, competitivo, criativo, esforçado, que tem o trabalho “como valor central de sua 

existência, o self-made-man, por excelência do credo norte-americano” (BARBOSA, 2001: 

26).  De certa forma, ainda é uma maneira de analisar o país contrastando-o com a 

modernidade ocidental, na maioria das vezes diminuindo-o em relação a ela e, em raros casos, 

considerando-o dotado de potencialidades que permitiriam superá-la. Essa relação Ocidente x 

Ibero-América ainda é motivo de tensão no pensamento brasileiro, o que se reflete na crítica 

ao caráter imitativo da nossa cultura e na deficiência das nossas instituições jurídico-políticas.  

E ainda, e de forma recorrente: o sentimento de desterro; o sentido predatório da 
colonização portuguesa; o desprezo pelo trabalho/ocupação e a valorização do ócio; 
a adoção acrítica de idéias estrangeiras; o bacharelismo e a cultura ornamental; o 
autoritarismo; a democracia como equívoco; os apelos à ética na política e a 
construção de uma verdadeira cidadania; a confusão entre as esferas pública e 
privada; a mudança pelo alto e a modernização sem modernidade, são algumas das 
tantas maneiras pelas quais se expressam os sentimentos de inadequação e 
artificialismo da vida política e cultural do país, e que levaram, e ainda levam, a que 
o tema da identidade nacional seja um dos principais itens na pauta do pensamento 
brasileiro (SOUZA NETO, 2003b: 173). 

De fato, nós católicos, filhos do “outro” ocidente, somos vistos (e nos 

vemos) como atrasados em relação ao irmão protestante do norte, os Estados Unidos – 

capitalista, democrático, eficiente e moderno48.  As características de cordialidade, de 

afetividade, de acomodação brasileiras que segundo Sérgio Buarque de Holanda (1995), 

surgem como herança da sociedade personalista e patriarcal portuguesa, são o oposto do 

protestante ascético weberiano: racional, impessoal e controlador.  Há que se acrescentar 

também, conforme analisam Cunha (2000a) e Manfredi (2002), outra herança do nosso 

                                                 
48 SOUZA NETO, Bezamat. Contribuição e elementos para um metamodelo empreendedor brasileiro: o 
empreendedorismo de necessidade do virador. Rio de Janeiro, 2003b; Tese de doutorado em Engenharia de 
Produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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passado escravocrata que é o desvalor tradicionalmente atribuído ao trabalho49.  Somem-se 

ainda os valores do ensino que continuam direcionados ao emprego e mesmo o imaginário 

nacional, onde trabalho duro, ascensão social e enriquecimento pessoal nunca fizeram parte 

de qualquer trilogia com credibilidade. (BARBOSA, 2001). 

Prova recente disso: uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi para a 

Revista Exame, constata que a população brasileira tem uma visão muito negativa do lucro. 

Dentre oito alternativas, em um questionário sobre a missão de uma empresa privada, a opção 

“dar lucro ao acionista” apareceu em último lugar.  O lucro é tão estigmatizado, tão 

satanizado na sociedade que os próprios empresários – embora, no íntimo, reconheçam sua 

importância – tomam cuidado em público, para não defendê-lo com entusiasmo. No mundo 

dos negócios brasileiro, quem festeja o lucro corre o risco de ser alvo de uma CPI, de receber 

uma visita inesperada da Receita Federal ou mesmo de ficar com a imagem arranhada perante 

a opinião pública. Aqui, a idéia do sucesso baseado no esforço de cada um, não encontrou 

terreno fértil50. Além disso, a despeito da identidade do brasileiro como sendo um lutador, um 

sobrevivente, a criatividade de fazer de tudo um pouco e de vencer a sua maneira  são taxadas 

pejorativamente como “jeitinho” (LAMBRANHO, 2003).  

A pesquisa “Cara Brasileira”,51 realizada pelo SEBRAE para identificar uma 

imagem nacional para os produtos brasileiros com o intuito de melhorar a capacidade de 

exportação das micro e pequenas empresas a partir de um marketing cultural, identificou uma 

série de pontos fracos no Brasil: 1) a falta de auto-estima, a valorização apenas do que vem de 

fora, resultante de pobreza cultural; 2) a falta de confiança nas autoridades e no governo, o 

que se reflete na desconfiança geral em relação às empresas públicas; 3) um certo desprezo 

                                                 
49 A utilização de escravos em vários outros ofícios além da agricultura afugentou os homens livres de tais 
atividades, já que estes estavam empenhados em mostrar sua distinção, o que podia ser reforçado por um 
diploma de nível superior, que lhes conferia a condição de letrados, numa sociedade em que o trabalho era 
definido como um castigo e o ócio, um alvo desejável, confundia-se com erudição. A educação profissional a 
partir do Império, com a rede escolar que se formou, destinou às classes menos favorecidas o ensino de ofícios 
compulsórios (manuais) e aos mais abastados a formação em profissões liberais ou técnicas (intelectuais) que 
garantiam o acesso aos cargos burocratizados do Estado. Esses processos de distinção e distanciamento social 
deixaram marcas profundas na construção das representações sobre o trabalho. Para saber mais consultar, 
CUNHA, Luis Antonio. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo. Unesp, 2000a  e   
MANFREDI, Silvia Maria.  Educação profissional no Brasil. São Paulo, Cortez, 2002 
50 O estigma do lucro. Revista Exame.Ed. 839, ano 39, nº 6, março/2005 
51 A pesquisa, realizada em 2002 e coordenada pelo sociólogo Stefano Palumbo, ouviu dezenas de especialistas 
nas mais diversas áreas. Entre os nomes mais conhecidos estão o antropólogo Roberto da  Mata, os jornalistas 
Luís Nassif, Glória Kalil e Juca Kfouri, o estilista Lino Villaventura, os empresários Ricardo Young(Yázigi 
Internexus) e Luis Sebastião Rosa (Imaginarium), o músico Nelson Mota, o cineasta Sérgio Wladimir Bernardes, 
o presidente da Embratur Caio Luis de Carvalho, além de dezenas de outros. (Cara Brasileira: a brasilidade nos 
negócios – um caminho para o “made in Brazil”. Brasília.  Edição SEBRAE, 2002) 
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pela técnica; 4) a idéia de malandragem como necessidade de tirar partido de tudo, sobretudo 

dos mais humildes; 5) a escassa divulgação do trabalho cultural brasileiro em todos os setores; 

6) o personalismo arrogante, que se coloca acima da lei; 7) a convicção de que todo mundo 

engana só para ganhar mais dinheiro; 8) a ignorância como “profissão de fé” (“se eu consegui 

ganhar dinheiro sem ler um livro, então...”); 9) a desonestidade em nome da família e dos 

amigos; 10) a falta de compromisso em relação aos acordos firmados. 

Exposta dessa forma, nossa cultura não parece nada propícia ao 

empreendedorismo, já que, segundo os teóricos (DOLABELA, 1999a; FILION, 2000; 

DRUCKER; 1986; McLELLAND, 1961) o indivíduo  necessita estar em um ambiente em que 

empreender seja visto como algo positivo para ter motivação de criar seu próprio negócio. 

Ademais, outras pesquisas (SEBRAE, 2004; GEM, 2004) apontam uma série de barreiras 

ambientais para o incremento do empreendedorismo no Brasil: custo alto e dificuldade de 

acesso ao capital; políticas governamentais que impõem alta carga tributária e elevados 

encargos trabalhistas, além de um excesso burocrático-regulatório; ausência de programas de 

apoio ao empreendedorismo, principalmente aqueles que integrem as iniciativas existentes; e, 

sistema educacional insuficiente, tanto para a preparação da mão-de-obra quanto para o 

desenvolvimento do espírito e das habilidades empreendedoras entre estudantes. Enfim, além 

da cultura, o ambiente econômico e social brasileiro não é favorável ao empreender.   

Os estudiosos também parecem estar de acordo quanto às características 

essenciais do empreendedor, que podem ser resumidas segundo a acepção de Leite (2001:87):  

ser empreendedor significa ter capacidade de iniciativa, imaginação fértil para 
conceber idéias, flexibilidade para adaptá-las, criatividade para transformá-las em 
oportunidade de negócio, motivação para pensar conceptualmente, e a capacidade 
para ver, perceber a mudança como oportunidade.  

Porém, a prática no Brasil comprova que a ausência de uma ou mais destas 

características, dotes ou virtudes, e mesmo a inexistência dos valores considerados ideais 

assim como a falta de um ambiente propício não tem impedido o brasileiro de empreender. E 

os dados dos relatórios GEM, desde 2000,  comprovam, em um universo de mais de 30 

países, altas taxas de empreendedorismo no Brasil, inclusive entre as mulheres.  O problema é 

que predomina no país o chamado empreendedorismo por necessidade, onde a economia é a 

variável que possui correlação mais forte com a tendência de criação de novos negócios, já 

que a população não pode contar com empregos formais e tem que empreender para 

sobreviver. A predominância do empreendedorismo por necessidade, sendo visto como 
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sinônimo de atraso, de indolência e imprevidência, denotaria uma falta de “qualidade” do 

empreendedor brasileiro, o que tem provocado constrangimento nos meios empresariais, 

intelectuais e políticos. Por isso a ênfase renovada nos últimos anos para que sejam criados e 

desenvolvidos processos de formação que ensinem o brasileiro a empreender melhor52.  

Mas o fato é que, apesar da aparente falta de qualidade do empreendedor e 

sua reduzida capacidade competitiva – o que pode ser comprovado pelo alto índice de 

empresas que fecham após dois ou três anos de funcionamento – o empreendedor brasileiro 

insiste, muda de atividade, abre uma nova empresa. A pesquisa “Cara Brasileira”, citada 

anteriormente,  reforça que a grande característica brasileira é a criatividade espontânea e 

irreverente, assim como a capacidade de adaptação e de sobrevivência em ambientes caóticos. 

É nesse particular que Souza Neto (2003b) argumenta que os empreendedores brasileiros são 

diferentes e não se submetem a uma lógica cartesiana.  Segundo o pesquisador eles são 

“viradores” (aqueles que se viram). O traço “virador” é a peculiaridade que emerge na 

condição brasileira de empreender. A viração seria assim,  outra possibilidade de inclusão 

social através de um ou vários trabalhos, cuja realização é permeada de criatividade e 

improvisação. O virador é um semi-qualquer-coisa, é um microempresário-de-si-próprio. A 

viração é percebida no camelô, na sacoleira, no biscateiro, no free-lancer, nos consultores, na 

dona-de-casa que improvisa para aumentar a renda da família, nos empresários que um dia 

vendem isso e no outro aquilo e mesmo nos professores que têm que se virar em cursos, 

palestras, etc. para compensar os baixos salários e os reduzidos orçamentos de pesquisa.  

Carlos Lessa, autor do livro Auto estima e Desenvolvimento Social, 

concorda. De acordo com ele, esse virador, reproduz e atualiza aspectos ambíguos de nossa 

sociedade: pode ser operário em um dia, artesão em outro e mais adiante trabalhar por conta 

própria – no lícito ou no ilícito. Para sobreviver nessa viração ele cria sem parar, a partir de 

qualquer possibilidade. Este brasileiro seria um criador de dificuldades analíticas para as 

ciências sociais – aparentemente é tudo e é nada53.  Esse indivíduo virador teria o perfil ideal 

para se adaptar ao capitalismo contemporâneo, que encontra mais afinidade com outras éticas 

                                                 
52 Em uma pesquisa nacional realizada em 2004 pelo SEBRAE para levantamento das causas da alta mortalidade 
das micro e pequenas empresas, constatou-se que 45% dos proprietários de empresas extintas não dispunham de 
experiência anterior no ramo, sendo que apenas 29% deles tinham o curso superior completo. Os próprios 
empreendedores entrevistados relacionaram a falta de habilidade gerencial e de conhecimentos específicos sobre 
o negócio como causas para as falências. (Fatores condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil. 
Brasília, SEBRAE, 2004. Disponível em www. sebrae.com.br/pesquisas, acesso em 02.09.2004). 
53 Carlos Lessa é citado por LAMBRANHO, Lúcia. “Empreendedor ou virador”. In: Revista Empreendedor, ano 
10, nº 109, Editora Empreendedor, 2003 
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e racionalidades do que com culturas originárias do protestantismo ascético (SOUZA NETO, 

2003b). Conforme analisa Bauman (2001:74), no contexto da modernidade líquida54 em que o 

capitalismo leve de hoje se insere, nada é absoluto, tudo é fluido, móvel, flexível, instantâneo.  

“Tudo, por assim dizer, corre agora por conta do indivíduo. Cabe ao indivíduo descobrir o que 

é capaz de fazer, esticar essa capacidade ao máximo e escolher os fins a que essa satisfação 

poderia melhor servir – isto é, com a máxima satisfação concebível”.  

Nesse sentido, a plasticidade, a capacidade de adaptação e acomodação, a 

indolência, a criatividade, a flexibilidade, o jogo de cintura, o jeitinho dos “viradores” 

brasileiros – antes traduzidos em atraso – poderiam ser entendidos como vantagens 

competitivas. Assim, um processo de formação, treinamento, capacitação desses indivíduos 

deveria complementar as perspectivas econômica e comportamental, a partir das diferenças 

evidenciadas pela condição brasileira de empreender (SOUZA NETO, 2003b). Para tanto 

seria necessário rever a idéia do Brasil personalista, pré-moderno, ibérico e patrimonial, que 

há muito se consolidou no nosso senso comum e mesmo na nossa prática social e 

institucional, por influência do que Jessé Souza (2000) chama de “sociologia da 

inautenticidade”, que  fez uma leitura unilateral da modernização brasileira, considerando-a 

superficial, copista, de “fachada” (“para-inglês-ver”)55.    

Mais que isso.  De acordo com Filion (2000: 34-35), o país precisa 

descobrir, explorar e incentivar o sua maior “riqueza natural”: o potencial empreendedor do 

brasileiro. Isso implica superar alguns obstáculos: reforçar a autoconfiança, aumentar a 

confiança no outro (brasileiro não confia no brasileiro), desenvolver abordagens próprias na 

forma empreendedora (que corresponda às características da cultura brasileira e não 

americana ou européia), estimular a disciplina e o compartilhamento (para que as riquezas 

                                                 
54 Bauman utiliza a “fluidez” ou “liquidez” como metáfora para analisar a fase atual da modernidade (apesar de 
ressaltar que esta foi fluida desde o nascimento). Os poderes de “derretimento” da modernidade afetaram as 
instituições, padrões, códigos e regras que serviam como pontos estáveis de orientação. Como resultado se tem 
uma versão individualizada e privatizada da modernidade com o peso da trama dos padrões e a responsabilidade 
pelo fracasso caindo principalmente sobre os ombros dos indivíduos. Conceitos básicos como emancipação, 
individualidade, tempo/espaço, trabalho e comunidade sofreram transformações sucessivas em seus significados. 
Nesse contexto, o capitalismo leve, caracterizado pela flexibilidade de processos, pela desterritorialidade do 
capital e miniaturização dos produtos é o oposto do capitalismo pesado do modelo fordista, que combinava 
fábricas enormes, maquinaria pesada e força de trabalho maciça. (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001) 
55 Jessé Souza defende a tese da modernização seletiva, dentro da qual o Brasil representa uma variação singular 
do desenvolvimento específico ocidental, ao contrário da interpretação de autores como Sérgio Buarque de 
Holanda, Raimundo Faoro e Roberto da Mata, que nos tomam como o “outro” da modernidade.  O autor critica a 
versão de que o atraso social do Brasil pode ser explicado por meio do paradigma do personalismo. Para saber 
mais consultar SOUZA, Jessé. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro. Brasília. 
Editora UNB, 2000. 
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sejam melhor divididas). Tais obstáculos, segundo ele, podem começar a ser vencidas pela 

educação, em todos os níveis do sistema escolar, “como é o caso aliás de toda mudança de 

valores que diz respeito as atividades humanas”.  Dito de tais formas, para se empreender com 

qualidade e com a “cara” do Brasil seria necessário uma completa revisão de valores, o que 

implicaria, inclusive, fazer do  “jeitinho” brasileiro um motivo de orgulho e não de vergonha 

nacional.  

Mas é conveniente lembrar que não se pode, em tal empreitada, 

responsabilizar apenas a educação. Conforme exposto aqui, os teóricos até enfatizam que, 

para que o empreendedorismo floresça, é preciso haver um ambiente econômico e social 

favorável, mas  parecem dar mais ênfase ao papel da educação na introjeção de novos valores 

e na capacitação de pessoas para que se tornem empreendedoras de qualidade no mercado.  E, 

pelos exemplos de estratégias educacionais listadas anteriormente, essa “missão” tem sido 

encampada por diversas instituições públicas e privadas, por ONG’s e entidades de classe e 

mesmo por grupos de empresários voluntários. Tem interessado também ao próprio Estado 

incentivar a formação empreendedora e isso aparece, conforme visto, no Plano Nacional de 

Qualificação atualmente em vigor.   

Diante das mudanças no mundo do trabalho com todas as suas 

conseqüências, parece razoável exigir da educação que reveja estratégias de formação 

ultrapassadas que já não respondem às demandas da sociedade, enfim, que prepare o 

indivíduo para a realidade que está posta – e o empreendedorismo, é inegável,  faz parte dessa 

realidade. No entanto,  de pouco adiantará ter empreendedores qualificados sem um ambiente 

adequado onde possam exercitar suas habilidades, gerando riquezas e contribuindo para o 

desenvolvimento. Porque o fato é que, conforme ressalta o GEM 2004 (BASTOS JUNIOR, 

2005), entre os fatores limitantes ao empreendedorismo no Brasil não estão apenas a educação 

e treinamento, mas também o apoio financeiro (alto custo do crédito por conta das elevadas 

taxas de juros) e as políticas governamentais (alta carga tributária e excesso de burocracia).  

Aí está o nó da questão: caberia portanto, ao Estado, a maior parcela de responsabilidade, mas 

este, sem poder garantir a geração de  empregos e os direitos sociais impressos na 

Constituição, pelo discurso do empreendedorismo,  incentiva a geração de “ocupação e renda” 

e deixa a cargo do indivíduo a responsabilidade por obtê-las. E o universo da micro e pequena 

empresa, que será analisado no próximo capítulo, ilustra bem isso.    
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                     CAPÍTULO III 

           A MICRO E PEQUENA EMPRESA E O SEBRAE : aproximando o olhar  

 

A caracterização e análise das micro e pequenas empresas no contexto 

econômico,  é um dos primeiros passos da investigação,  no sentido de compreender o 

ambiente  no qual estão inserido os(as) empreendedores(as) alvo do estudo, assim como 

outras variáveis ligadas às MPE que influenciam o comportamento destes(as).  Para tanto, faz-

se necessário trazer alguns aspectos da conjuntura econômica brasileira no que diz respeito às 

mudanças ocorridas nas últimas décadas que trouxeram impactos (na maioria das vezes, 

danosos) à sociedade e, em especial, ao trabalho. 

 

3.1 - Aspectos da conjuntura econômica do Brasil 

O novo paradigma produtivo que se avizinhou sobre o Brasil a partir de 

meados dos anos 1970,  ainda no contexto de uma política de substituição de importações,  

embora não tenha encontrado inicialmente terreno fértil para se firmar, gradativamente 

acabou transformando   toda estrutura do setor produtivo nacional.  Na década de 1970 a 

estratégia de industrialização em vigor no país significava  

um alto grau de protecionismo, subsídios diretos aos produtores de bens que fossem 
considerados essenciais ou estratégicos, subsídios indiretos a partir da manipulação 
de preços públicos (como energia elétrica, combustíveis, aço, etc) e um forte 
controle do preço do trabalho através da legislação sobre relações trabalhistas. Para 
as empresas aqui instaladas, somavam-se essas condições com um mercado 
consumidor em expansão, muito pouco educado em termos de qualidade e 
desprovido de proteção enquanto consumidor (FLEURY & FLEURY,  1997: 126)  

Além disso, não havia o impulso para as empresas locais buscarem a 

competitividade a partir da aprendizagem e inovação – a função tecnológica não tinha 

prestígio, a visão dos empresários é que poderiam adquirir tecnologia no mercado quando 

fosse necessário.  A organização do trabalho nos sistemas de produção era marcada pela mão-

de-obra abundante, desqualificada e barata, sujeita a uma gerência paternalista e autoritária. A 

produção, em sua maioria, caracterizava-se pelos baixos requisitos de qualidade ou custo, de 

produtos geralmente projetados no exterior e minimamente adaptados aos processos 

produtivos locais. 
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Paralelamente, o Estado intensificou sua presença no domínio econômico 

tanto via participação direta, criando e operando inúmeras empresas estatais, quanto 
promovendo amplo processo de regulação das atividades econômicas e sociais, sob 
a justificativa da ocorrência de falhas no mercado. As grandes empresas como 
Petrobrás, Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Siderbrás, Telebrás/Embratel passam a 
constituir-se no núcleo do ciclo de investimentos do Estado, movimentando 
expressivo volume de capitais (HENRIQUES & SOARES, 1996: 174) 

Assim, quando no início dos anos 1980 se começou a discutir a 

inevitabilidade de um processo de modernização industrial com base em novas tecnologias – 

conforme já implantado em outros países – não foi pouca a resistência a tais mudanças, em 

diversos setores da sociedade, principalmente por conta das ameaças de um desemprego 

tecnológico (substituição de trabalhadores por máquinas).  Por outro lado, a regulamentação, 

sendo vista como favorável apenas a grupos de interesse ou ao próprio setor regulamentado e 

desfavorável ao consumidor, passa a ser alvo de críticas políticas e acadêmicas. Nesse período 

de reflexão,  ressaltam-se os aspectos negativos da centralização administrativa, o gigantismo 

do Estado e a desfiguração de seu papel como provedor de serviços básicos, além da sua 

ineficiência em implantar uma melhor política de distribuição. 

O esgotamento das fontes de financiamento propulsoras do desenvolvimento (o 
Estado e a poupança externa), a aceleração da inflação, a fragilidade da economia 
face à concorrência internacional, os elevados ônus do chamado custo Brasil (infra-
estrutura, regulamentação, tributação, etc.), além das acentuadas mudanças 
tecnológicas (microeletrônica, robótica e telemática) e da reestruturação do sistema 
econômico mundial com sua globalização foram fatores determinantes que levaram 
o Brasil a adaptar-se ao novo quadro, embora tardiamente (HENRIQUES & 
SOARES, 1996: 175)  

Ainda nessa década, onde se viveu mais um período de dificuldades 

econômicas, com fortes repercussões no emprego, o governo e a sociedade, conforme 

veremos de forma mais detalhada adiante, despertaram para o fato que os pequenos 

empreendimentos, além de importância econômica possuíam fundamental papel social, 

atuando como um “colchão amortecedor” para a crise. O início de 1990, que coincide com o 

Governo Collor, marca a passagem para um contexto de organização industrial referenciada a 

parâmetros de competitividade, quando as empresas nacionais se viram desafiadas, no próprio 

território,  por empresas internacionais que detinham padrões elevados de tecnologia de 

produção e qualidade de produtos e adotavam estratégias agressivas de inserção nos mercados 

locais. Mas foi com a política de estabilização de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 

1994, que as mudanças nas empresas nacionais realmente foram sentidas.  Entre as principais 

dimensões das transformações na organização industrial observadas estão as fusões e 
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incorporações de empresas para melhorar a capacidade competitiva no mercado globalizado e 

a desverticalização das grandes empresas em direção a unidades menores (sob a mesma 

propriedade de capital ou não), o que abriu espaço para a subcontratação ligada à 

especialização (pequenas empresas que fabricam produtos especializados ou personalizados).  

Além disso,  

a difusão das máquinas-ferramentas flexíveis facilitou a diferenciação de produtos e 
favoreceu uma nova divisão de trabalho entre plantas grandes e pequenas. Entre as 
grandes, verificou-se uma tendência ao deslocamento da produção em massa para a 
produção em lotes e a especialização em poucos produtos; entre as pequenas, 
verificou-se uma expansão, como fornecedores das grandes (SOUZA, 1995: 61-62) 

 O reposicionamento e termos de mercado exigiu também um esforço de 

racionalização das atividades produtivas, com a terceirização de atividades consideradas não 

essenciais (principalmente para reduzir os custos de mão-de-obra) e introdução de programas 

de qualidade e produtividade (a maioria adotando o modelo japonês), assim como a 

redefinição de processos de trabalho. (FLEURY & FLEURY, 1997; SOUZA, 1995; CRUZ, 

1999). Souza (1995) acentua ainda que a busca por sistemas mais flexíveis para responder 

com facilidade às mudanças que pressupõem estratégias permanentes de inovação e como 

resposta ao aumento da incerteza implica entender a flexibilidade em oposição a algum tipo 

de rigidez, o que inclui inclusive,  a luta contra a rigidez apresentada por sistemas de 

indexação salarial, garantia de salários mínimos, legislação trabalhista, custos dos encargos 

sociais, contratos fixos de trabalho, fixação de jornadas máximas de trabalho, cláusulas 

restritivas quanto à demissão e/ou redução nas horas pagas. 

Para a maioria dos trabalhadores as conseqüências de tais mudanças não 

foram das melhores. Aqueles que se mantiveram no emprego defrontaram-se com exigência 

de habilidades e competências, nunca antes demandadas. Já os demitidos encontraram um 

mercado de trabalho restrito e pouco receptivo.  Conforme analisa Dedecca (1998) houve uma 

contração do emprego formal56 que atingiu os trabalhadores com os mais diferentes níveis de 

qualificação, com o novo padrão de organização econômica passando a poupar força de 

trabalho de forma permanente57. Como agravante a essa situação há que se listar as políticas 

                                                 
56 O setor formalizado da economia é composto dos segmentos de trabalhadores vinculados à atividade pública e 
dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada em estabelecimentos minimamente organizados 
administrativamente, isto é, com mais de 5 empregados (DEDECCA, 1998) 
57 Essa tendência de redução de empregos formais continua atingindo especialmente os menos qualificados.  Em 
2004, de acordo com dados do CAGED-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no segmento dos  
analfabetos foram extintos 12.517 postos de trabalho, o que equivale a -4,34%. No segmento dos assalariados 
que possuem a 4° série incompleta, verificou-se desativação 50.842 vagas, que em termos relativos corresponde 
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de formação e treinamento de mão-de-obra (a exemplo do PLANFOR) que se realizaram sem 

um desempenho do mercado que as fortalecessem, sem um sistema público de emprego que 

relacionasse intimamente essas ao mercado de trabalho e sem uma arquitetura institucional 

que possibilitasse uma mudança favorável e cumulativa da estrutura de emprego. Sucedem-se 

aí elevadas taxas de desemprego, trabalho mais precário e adaptações da legislação 

trabalhista, com o governo criando algumas formas de “empregos atípicos”, como o contrato 

temporário de trabalho, a jornada de trabalho a tempo parcial e o banco de horas. Além disso, 

os ajustes no Estado, com a privatização e extinção de empresas públicas e a demissão de 

servidores, agravaram os impactos negativos sobre o emprego 

Nesse contexto, estudiosos do mercado percebem, de um lado o 

desenvolvimento e a inovação liderados pelas grandes empresas e, de outro, possibilidades 

alternativas de desenvolvimento por meio de pequenas empresas concentradas em um mesmo 

ambiente e com forte divisão de trabalho. Nesse segundo grupo, Piore e Sabel (1984) 

argumentam que os arranjos locais de pequenas empresas, desde que especializadas e 

interconectadas e baseadas em tecnologias da informação e trabalhadores polivalentes, 

estariam mais bem posicionados para atender a demanda por produtos especializados e 

diferenciados.  Daí vem uma reconsideração sobre o espaço das pequenas empresas, já que a 

partir de 1990 o movimento de desintegração vertical abre espaço para que alguns tipos de 

pequenas empresas (aquelas que têm potencial para desenvolver e explorar conhecimentos 

tecnológicos) possam atuar em cooperação com as grandes, preservando uma relativa 

autonomia (SOUZA, 1995). 

No quadro da nova divisão do trabalho entre empresas, as micro e pequenas 

aparecem como subcontratadas, fornecedoras, prestadoras de serviços eventuais, pequenas 

consultorias especializadas, revendedoras, franchisees e licenciadas, fazendo parte das 

estratégias das grandes empresas e sujeitas a seu controle. As independentes se destacam pelo 

grande potencial como absorvedoras da mão-de-obra descartada do mercado ou sem 

possibilidades de inclusão. Em todos os casos, as micro e pequenas empresas passam a ser 

                                                                                                                                                         
à redução foi de 2,93%. Para aqueles que possuem a 4° série completa ocorreu um declínio de 57.683 postos de 
trabalho, o que significou uma diminuição de 2,30%. Esse declínio pode ser justificado tanto em função da oferta 
de trabalho (aumento da escolarização da mão-de-obra) como da demanda de mão-de-obra, por parte das 
empresas, por trabalhadores qualificados. Por outro lado, a partir da 8° série incompleta até o superior completo 
ocorreu um aumento generalizado dos empregos formais, sendo que o maior crescimento foi na faixa dos 2° grau 
completo, que apresentou a criação de 818.570 vagas ou elevação de 9,40%. 
(www.mte.gov.br/Empregador/CAGED/Estatística, acesso em 14.08.2005) 
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reconhecidas por sua funcionalidade social e econômica - mas nem estas escapam aos 

processos de ajuste da economia – muitas tiveram que dispensar empregados. Estes, por sua 

vez, adotaram estratégias de sobrevivência, principalmente em atividades no comércio, na 

prestação de serviços (telecomunicações, turismo, informática, transportes terrestres, etc) e na 

pequena indústria, ampliando o mercado informal58.  As empresas chamadas de “fundo-de-

quintal” se proliferaram no Brasil, em especial na periferia dos grandes centros urbanos. 

Estima-se hoje que 60% dos empregos estão na economia informal 59. 

De acordo com estudo publicado em dezembro de 2003  pelo “Observatório 

SEBRAE de Micro e Pequenas Empresas”,60 existiam no Brasil cerca de 5.6 milhões de 

empresas, das quais 99% eram micro e pequenas (a estatística feita pelo IBGE em 2000 

indicava 98%). O setor de comércio concentrava o maior número de MPE (45%) seguido pelo 

setor de serviços (37%) e o de indústria (18%). Em se tratando do volume de produção, as 

indústrias, embora tenham um menor número de empresas, contribuem com 45% do valor 

estimado, seguido do comércio (36%) e do setor de serviços com 19% do total produzido.  No 

                                                 
58 Na bibliografia analisada percebe-se uma dificuldade de formulação de um conceito preciso a respeito desse 
mercado. Pelo Ministério do Trabalho (RAIS), o mercado informal é constituído pelas empresas não registradas 
(não se sabe quantas são). Pelo IBGE, seguindo critérios da OIT, o setor informal é composto das atividades não 
agrícolas que produzem bens e serviços com o objetivo principal de gerar emprego e renda, que têm até cinco 
empregados, moradores de áreas urbanas (excluídas as atividades voltadas para o auto-consumo) com produção 
em pequena escala, baixo nível de organização e quase inexistência de separação entre capital e trabalho 
enquanto fatores de produção. Mas há quem caracterize o setor formal como aquele em que se pode distinguir a 
propriedade do capital e do trabalho e a produção é voltada para o mercado, e o setor informal como aquele em 
que não predomina a divisão entre proprietários do capital e do trabalho e o salário não se constitui a forma usual 
de remuneração do trabalho. (Informalidade e Cidadania. Rio de Janeiro. SEBRAE/Ibase, 1997; SACHS, 2002; 
TEIXEIRA e BARBOSA, 2002) Há ainda quem toma o setor informal como uma dimensão antagônica ou 
separada do setor formal da economia já que não recolhe impostos, não mantém uma contabilidade e seus 
eventuais assalariados não são registrados, sendo também denominado de economia subterrânea ou clandestina 
(SANDRONI, 1994)  Mas a despeito das definições até antagônicas os estudos chegam a conclusões similares: 
os empreendimentos informais convivem com a precarização das condições de trabalho, com longas jornadas de 
trabalho (inclusive com o recurso intensivo da mão-de-obra familiar) e com dificuldades de acesso a crédito e 
financiamento. 
59 Segundo Sachs (2002), para superar a multiplicidade de critérios e entender melhor o funcionamento da 
economia real é preciso transcender a dicotomia formal/informal e distinguir quatro modos diferentes de 
produção que coexistem e se relacionam: 1)economia doméstica (difícil de medir porque ainda existem 
numerosos minifúndios que produzem apenas para a subsistência, trabalhadores rurais não-remunerados e 
trabalhadores na construção para uso próprio, além, é claro das donas-de-casa); 2)economia proto e precapitalista 
(modo mais adequado de denominar “economia informal”, onde as atividades estão organizadas na forma de 
empresas e são fluidas as fronteiras entre economia para o mercado e doméstica e que pode se dividir em duas 
vertentes: economia popular, que produz bens e serviços destinados à população de baixa renda, e o conjunto de 
atividades que produz serviços e bens para o setor capitalista da economia de mercado); 3)economia capitalista 
de mercado (setor das grandes e médias empresas e das micro e pequenas empresas formais - além das estatais); 
4)economia solidária (é o chamado terceiro setor, que não se rege pelos princípios da economia capitalista: 
cooperativas, empresas autogeridas por trabalhadores, atividades de organizações não-governamentais sem fins 
lucrativos). 
60 O estudo foi realizado com base no cruzamento de diversos dados como a RAIS e IBGE. (In: “Estudo mostra 
as dificuldades das pequenas empresas”. Revista SEBRAE, nº 11, nov/ dez 2003) 
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período de 1996-2001 os registros mostram que  84% das novas ocupações ocorreram no 

segmento da micro e pequena empresa, sendo o comércio o maior absorvedor de mão-de-obra 

(1,4 milhão de pessoas), seguido pelo setor de serviços (1,29 milhão) e indústria (cerca de 730 

pessoas).  

O aumento do emprego no comércio é um reflexo da expressiva presença de 
atividades que atendem as necessidades básicas da população, como as firmas de 
produtos alimentícios, de roupas e de produtos farmacêuticos, e de ramos como 
vendas de materiais de construção, lojas de bijouterias, artesanato, móveis e 
eletrodomésticos, que se caracterizam por alta demanda popular. No setor de 
serviços, destacam-se como atividades de pequeno porte mais empregadoras os 
bares e restaurantes, os escritórios de contabilidade, publicidade e demais serviços 
prestados às empresas, os serviços de manutenção e reparação em geral, os 
transportes terrestres e as atividades imobiliárias (MORAIS, 2004: 41)  

Em termos de tendências para os próximos anos, os especialistas prevêem 

uma ampliação do espaço ocupado pelas pequenas empresas, em decorrência de fatores como: 

1) necessidade crescente de flexibilidade operacional para adaptação às mudanças econômicas 

e na legislação; 2) a tendência de redução de vínculos empregatícios; 3) continuidade dos 

processos de terceirização; 3) surgimento de novas atividades em áreas da computação, da 

biotecnologia e de tecnologia de informações; 4) necessidade de maior oferta de bens e 

serviços para o atendimento das necessidades básicas da população. Acrescente-se ainda uma 

tendência de subdivisão de empresas em várias unidades de menor porte para evitar a perda de 

benefícios fiscais ou para conquistá-los (MORAIS, 2004) 

 

3.1.1 - A participação feminina no mercado 

O crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho no Brasil é 

um dos eventos mais significativos na análise da conformação da classe trabalhadora a partir 

dos anos 1970, principalmente porque põe abaixo a tese de “exército de reserva”, já que, 

apesar das crises econômicas das décadas posteriores,  não houve retrocesso no ritmo das 

contratações.  De acordo com Castells (1999) a explosão da contratação de mão-de-obra 

feminina tem como fatores básicos: 1) a possibilidade de pagar menos pelo mesmo trabalho;2) 

as habilidades de relacionamento das mulheres, ou seja, suas qualificações não reconhecidas 

para fins de remuneração; 3) sua flexibilidade como força de trabalho (para cumprir suas 

outras tarefas na família elas aceitam contratos inseguros e extorsivos).  
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A partir de 1970, a taxa anual de crescimento do emprego feminino nas 

atividades industriais recebeu aumentos significativos, inclusive em ramos não 

tradicionalmente femininos (como a indústria metalúrgica). De acordo com análise de CRUZ 

(1999) as necessidades de sobrevivência, a elevação das expectativas de ampliação do 

consumo e mesmo a subjetividade das mulheres que passam a querer entrar e manter-se no 

mercado de trabalho, são alguns dos fatores que explicam esse movimento ascendente.  

Se o desenvolvimento econômico, o processo de urbanização acelerada e a 
modernização industrial brasileira destacam-se como forças incorporadoras da mão-
de-obra feminina à atividade econômica, as mudanças nos valores relativos ao 
trabalho feminino são igualmente computadas nesse leque de determinantes (CRUZ, 
1999:50) 

O crescimento da participação relativa das mulheres no mercado de trabalho 

formal vem se mantendo ao longo das últimas décadas. Em 2004, apesar de o nível de 

emprego para ambos os gêneros ter crescido, relativamente as mulheres foram mais 

beneficiadas. A criação de postos de trabalho para os homens foi de 968.480 ou 6,50%, 

enquanto que para as mulheres foi de 554.796 ou 6,86%61. Entretanto esse crescimento 

quantitativo nem sempre é seguido por melhorias qualitativas em termos de ocupação, 

remuneração e acesso aos cargos. Segundo dados do IBGE, o  rendimento médio mensal da 

população feminina ocupada com 11 anos ou mais de estudo equivale a 57,1% do salário 

médio dos homens nas mesmas condições.   Se comparada à sua participação na sociedade 

(50,8% de mulheres contra 49,2% de homens) a presença das mulheres nas empresas ainda é 

reduzida nos cargos de maior importância, conforme aponta pesquisa do Instituto Ethos 

realizada em 2003 nas 500 maiores empresas do país62. A pesquisa constata que, em nível de 

diretoria, a participação das mulheres é de apenas 9%. Elas ocupam 18% dos cargos de 

gerência, 28% no nível de supervisão e 35% do quadro funcional. 

Outro estudo realizado pelo SEBRAE concluído em 2003 constata 

diferenças gritantes entre homens e mulheres na comparação do rendimento normal dos 

trabalhadores das empresas formais segundo o gênero e a escolaridade. As mulheres sem grau 

de instrução recebem salários 14% inferiores aos dos homens nas mesmas condições de 

escolaridade. Aquelas com até 1º grau completo têm rendimentos nominais 31% menores do 

que os homens no mesmo nível. E quanto maior a escolaridade, maior a discriminação: 

mulheres com até 2º grau completo têm rendimentos nominais 33% inferiores e as que têm 
                                                 
61 Dados disponíveis em www. mte.gov.br/Empregador/CAGED/Estatística, acesso em 14.08.2005  
62 A pesquisa “Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas”  
está disponível em  www. uniethos.org.br 
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formação em nível superior recebem 43% menos do que os homens com o mesmo grau de 

escolaridade 63. 

Conforme salienta Cruz (1999), o fenômeno de segmentação por gênero no 

mercado ainda está presente. Além disso, a partir de 1990, o crescimento da taxa de atividade 

feminina veio acompanhado de precariedade do emprego pelo aumento da atividade informal. 

Assim, no contexto do novo paradigma produtivo (flexibilidade) e de mudanças econômicas, 

sociais e culturais observa-se que ao mesmo tempo em que estão sendo oferecidas 

oportunidades novas e mais amplas para as mulheres, também são mantidas formas de 

exclusão.  

Entre as novas oportunidades podem ser citadas a inclusão através da micro 

e pequena empresa (formal ou informal), especialmente no setores do comércio e serviços. 

Uma pesquisa realizada pela CNPq em 2000, constata que 25% das 2500 empresas analisadas 

eram administradas por mulheres.  É certo que muitos dos negócios conduzidos por mulheres 

são em regime de tempo parcial por causa das atribuições domésticas das quais elas não 

conseguem se furtar, mas as facilidades introduzidas com as novas tecnologias (computador, 

internet), criaram maiores possibilidades de negócios que podem ser realizados em casa, 

muitos deles em tempo integral.  

 

3.2 – Caracterização das  MPE 

Independente do grau de industrialização ou do nível de desenvolvimento de 

qualquer país, as micro e pequenas empresas, conforme analisam diversos autores (BARROS, 

1978; SOLOMON, 1986; SACHS, 2002; SOUZA, 1995;  HENRIQUES & SOARES, 1996,  

SANTOS, 2003; CASSIOLATO & LASTRES, 1999) têm uma parcela significativa de 

contribuição econômica, social e mesmo política em seu processo evolutivo64. Na análise de 

Solomon (1986) do mercado americano (que permite generalizações para os demais), são as 

pequenas empresas que absorvem os choques dos períodos de baixa e de incerteza na 

conjuntura econômica, desempenhando muitas das tarefas menos compensadoras, porém 

                                                 
63 Estudo mostra dificuldades das pequenas empresas. Brasília. Revista SEBRAE, nº 11, nov/dez 2003. Estes 
dados podem ser comprovados também nas avaliações do CAGED em  www. mte.gov.br 
64 Pesquisas da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) confirmam que as micro e pequenas empresas respondem por mais de 50% dos 
empregos nos Estados Unidos, 60% na Alemanha, França e Inglaterra, 70% no Canadá, Itália e Japão e 
contribuem com uma boa fatia do PIB destes países.   
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necessárias, na economia e assimilando a queda de resíduos provenientes das atividades de 

elevado risco – funcionam assim, como “amortecedoras” que protegem a lucratividade e o 

bem-estar das empresas de grande porte que constituem a superestrutura industrial. 

O crescimento e a expansão da grande empresa capitalista abre mercados ou nichos 
para a expansão da micro e pequena empresa, seja pela demanda de produtos e de 
serviços que diretamente a grande empresa gera para a pequena, ou pela renda 
gerada no processo de produção da grande empresa que possibilita a expansão da 
MPE na pequena produção agrícola, no pequeno comércio e na prestação de 
serviços para o consumo das famílias (SANTOS, 2003: 119) 

Além de sua complementaridade aos grandes empreendimentos, Barros 

(1978) destaca outras contribuições das MPE: 1) geração do produto nacional; 2) excelência 

na absorção de grande contingente de mão-de-obra a baixo custo; 3) alta flexibilidade 

locacional, interiorizando o desenvolvimento; 4) capacidade de gerar uma classe empresarial 

nacional, através da absorção de uma tecnologia gerencial produzida em seu próprio 

ambiente; 5) possibilidade de atuação no comércio exterior, diversificando a pauta de 

exportações.  Dain (2003) ressalta também a importância das MPE na absorção da mão-de-

obra excluída do mercado formal, no combate ao desemprego, à marginalidade e à violência e 

ainda no incentivo aos pequenos empreendedores familiares, à mulher empreendedora, ao 

primeiro emprego, ao artesão, ao empreendedor com mais de 40 anos.  

As MPE têm sido destacadas também por seu papel social. A pequena 

empresa, de modo geral, compra o que necessita do mercado local, reforçando assim a base 

econômica da comunidade. Sua diversidade ajuda também a preservar muitos dos usos e 

costumes regionais que se perderiam numa sociedade em que existissem apenas grandes 

entidades econômicas. Comidas regionais, típicas e étnicas, são servidas apenas por pequenas 

empresas (SOLOMON, 1986). São elas também que empregam a mão-de-obra local e, 

conseqüentemente, geram renda e alimentam as atividades comerciais nos bairros, vilas, 

povoados e municípios – ou seja, ao garantirem espaços produtivos, conferem às cidades 

consistência suficiente para não se esvaziar perante as outras maiores – contribuem assim, 

para reduzir os processos migratórios.    

Apesar disso, a MPE sempre foi negligenciada -  os negócios de grande 

porte acabaram se destacando como motor mais visível e mais próspero. Hoje, metade da 

economia e do comércio mundial é controlada por alguns (cada vez menos, em virtude das 

fusões da última década) conglomerados e corporações transnacionais que impõem padrões de 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços – inclusive culturais – que atraem a 
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maioria dos olhares.  No entanto, a pequena empresa65 sempre foi importante: do século XIX 

para o XX, funcionou como um catalisador poderoso na transição de uma era de fábricas com 

chaminés, voltadas para a produção em massa, para uma era de economia global intimamente 

interligada e impulsionada por tecnologias do conhecimento. Mas seu papel adquiriu maior 

destaque público no período da Grande Depressão, a partir do choque do petróleo de 1973. 

Durante mais de um decênio de padrões de vida estagnados, elevados índices de 
desemprego, subida vertiginosa da inflação e aumento dos déficits comerciais, os 
motores da pequena empresa continuaram produzindo riquezas, enquanto o 
triunvirato, constituído de indústria de grande porte, governo e sindicados de 
trabalhadores, se mostrou incapaz de dar continuidade à prosperidade que havia 
produzido durante a passagem do século (SOLOMON, 1986:09). 

Foi a pequena empresa que ofereceu oportunidade de emprego aos 

americanos menos favorecidos (incluindo aí, é claro, os imigrantes). Foram as pequenas 

empresas (como acontece ainda hoje), que empregavam e treinavam os menos educados e os 

menos desejáveis em geral. Além disso, o  trabalho por conta própria, em pequenas empresas, 

se tornou também uma das principais vias através da qual as mulheres conseguiram realizar o 

desejo de maior participação em segmentos da economia tradicionalmente reservados aos 

homens. O surto de expansão do trabalho por conta própria tem as mulheres como principal 

força impulsora. Na década de 1980 elas já representavam um terço da totalidade do emprego 

autônomo, sendo que, nos Estados Unidos, por conta desses negócios, seis milhões de 

americanas ganhavam mais do que os maridos (SOLOMON, 1986). 

                                                 
65 Convém lembrar que o capitalismo moderno teve início com a pequena empresa. Cresceu a partir de 
negociantes e seus servos que vendiam mercadorias à nobreza. Na medida em que a riqueza e, em seguida, o 
poder se deslocou para suas mãos (dando origem a uma nova classe, a burguesia), surgiram as pequenas 
empresas que vieram a se tornar o alicerce do desenvolvimento econômico das nações industrializadas. Nos 
Estados Unidos, a pequena empresa emergiu nas áreas urbanas sob a forma de artesãos e negociantes 
independentes e nas áreas rurais, dos armazéns de secos e molhados que serviam de agência do Correio e, muitas 
vezes, era a única fonte de suprimento de mercadorias e alimentos para a população agrícola dos arredores. Os 
pequenos empresários bem sucedidos começaram a acumular poupanças e a trazer, de contrabando, as primeiras 
tecnologias industriais da Grã-Bretanha, para fundar a primeira indústria leve nos EUA.  Foram as pequenas 
empresas que atraíram investimentos estrangeiros indispensáveis ao crescimento da jovem nação e à formação 
de maiores capitais – a habilidade comercial, ao invés da artesanal, estava se tornando a chave para maior 
remuneração econômica. Durante a Guerra Civil americana pequenos empresários, como Carnegie, Rockefeller e 
Cyrus McCormick lograram adequar a aplicação de capitais às técnicas de produção em evolução e em larga 
escala com o propósito de acelerar a produção e gerar economias de escala em proporções suficientes para 
produzir mercadorias a custos unitários e muito baixos.  Assim puderam expulsar os concorrentes menores do 
mercado e conseguir lucros em volume suficiente para reinvestimento em expansões ainda maiores. Com a 
produção em massa, companhias de menor porte foram expelidas do mercado até que, apenas um punhado delas, 
de maior porte, assumia o domínio. Como resultado das ondas de fusões do fim das décadas de 1890 e de 1920, 
da onda de conglomerados especulativos do fim da década de 1960, e da onda de megafusões da década de 1980, 
os ativos industriais ficaram concentrados em mãos de um número cada vez menor de empresas de maior porte. 
Os grandes volumes de capital necessários para competir na produção em massa levantaram uma barreira eficaz 
contra a concorrência vinda de baixo para cima. (SOLOMON, 1986) 
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Fixando o olhar no Brasil, Demo (1996) salienta também a importância da 

MPE diante da realidade do mercado informal que testemunha a luta pela sobrevivência que 

leva centenas de pessoas a inventar espaços produtivos.  

Camelôs, guardadores de carros, seguranças e outros tantos esforços por oferecer 
bens e serviços expressam, sobretudo, o desespero de uma população que foi 
excluída do mercado formal, e, por isso, é forçada a inventar espaços informais, já 
distantes de qualquer noção de produtividade, qualidade, concorrência,etc. (...) Se 
olharmos com tranqüilidade a problemática, dificilmente escaparemos do 
reconhecimento de que, se alguma saída existir, a microempresa é a melhor 
(DEMO, 1996: 156). 

Portanto, em se tratando dos países em desenvolvimento, a despeito dos 

projetos governamentais em larga escala (que não conseguiram treinar, formar e criar 

empresários nem foram capazes de gerar o impulso nacional para o desenvolvimento), a 

pequena empresa aparece como  responsável por boa parcela da atividade econômica, 

providenciando meios de subsistência para a maioria das populações pobres. Mesmo 

utilizando técnicas tradicionais de produção e maquinaria obsoleta, mesmo tendo locais de 

trabalho improvisados e inadequados para conseguir eficiência e mesmo com controle de 

qualidade baixo, a produção das pequenas empresas proporciona suporte econômico 

significativo aos esforços de desenvolvimento das nações pobres. 

Diante do exposto até então, percebe-se que, de certa forma, as crises do 

final do século XX que acompanharam o processo de desregulamentação econômica, o recuo 

do Estado no domínio da economia e a busca por padrões mais elevados de eficiência, 

acabaram funcionado como elemento propulsor para a expansão das micro e pequenas 

empresas no Brasil, dentro de uma estratégia de sobrevivência que as pessoas conceberam 

para enfrentar o desemprego (que veio no rastro das mudanças no processo produtivo, 

privatizações, terceirizações, fragmentação de grandes indústrias em pequenas unidades) e a 

falta de emprego. Desse ponto de vista não há como negar a importância da micro e pequena 

empresa como mantenedora da capacidade produtiva desses grupos fadados à exclusão.  Mas 

há que se concordar com Helen Rainbird (1994) quando salienta que, apesar dessas mudanças 

promoverem um entorno favorável ao surgimento de pequenas empresas, o crescimento 

relativo destas na economia e o crescimento absoluto do número de trabalhadores por conta 

própria traduzem na verdade um endurecimento da exploração e da deterioração das 

condições em que se realiza o trabalho.  
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Souza (1995) também destaca essa mesma dimensão, ressaltando que a 

persistente permanência das micro e pequenas empresas deve-se ainda a alguns fatores não 

muito honrosos do sistema econômico. A função de absorvedora de mão-de-obra, por 

exemplo, confere uma conotação negativa em relação ao fenômeno da pobreza dos 

assalariados. Por possuírem tecnologia mais atrasada (em relação às grandes), podem utilizar 

mão-de-obra menos qualificada, cujo aprendizado se dá, na maioria das vezes, na própria 

empresa. Essas pessoas sujeitam-se a salários menores e a contratos e condições de trabalho 

que nem sempre obedecem as exigências sindicais e legais. Além disso, as MPE se 

beneficiam de vantagens relativas ao custo da mão-de-obra, tais como incentivos 

governamentais em relação a encargos sociais, normas de admissão e demissão de 

funcionários, relações com sindicatos, etc. 

Muitas pequenas empresas só conseguem sobreviver porque estão em indústrias nas 
quais o estímulo à adoção de técnicas poupadoras de mão-de-obra é baixo e a mão-
de-obra é de baixo custo e não organizada. Essa situação permite que pressões 
típicas da concorrência em preço sejam contrabalançadas por reduções no custo da 
mão-de-obra. Em outras indústrias, pequenas empresas que concorrem com grandes 
só continuam a existir em função de vantagens obtidas a partir de menor custo de 
mão-de-obra (SOUZA, 19995:29). 

 Ademais, a necessidade de “ser seu próprio patrão” (especialmente em uma 

situação de desemprego generalizado) faz com que empreendedores com pouco capital 

aceitem riscos relativamente altos com baixa remuneração.  Muitas MPE que atuam como 

subcontratadas, produtoras e distribuidoras de grandes empresas, por serem parceiros 

pequenos e em grande número, nas situações de barganha ocupam uma posição 

economicamente frágil e sua independência é, em grande medida, fictícia.  Acrescente-se 

ainda que as mesmas situações econômicas que levam ao surgimento de novas MPE acabam 

afetando aquelas mais frágeis financeiramente  - não tendo como resistir à concorrência, são 

eliminadas.  

As contradições que envolvem as MPE, como visto, não são poucas. E há 

até quem destaque seu papel como redistribuidoras de renda66 e como base para um 

capitalismo mais justo67, com relações de trabalho mais harmoniosas (maior proximidade 

patrão/empregado). Entretanto, mesmo quando distanciam-se de empresas capitalistas strictu 

sensu e mesmo quando se aproximam da noção de “expediente” adotado pela mão-de-obra 

                                                 
66 A afirmação é de Paul Singer em “Brasil, um gigante sustentado por micro e pequenos”. Revista SEBRAE, nº 
10, ago/set 2003 
67 RAMOS, Flávio e FONSECA, José Leite de Assis. Revolta do Princípio: a revolução do pequeno. Brasília, 
SEBRAE, 1996 
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liberada em momentos de crise, as MPE não deixam de ser parte integrante do sistema 

capitalista – uma de suas manifestações – sujeitas, portanto, à sua lógica (SOUZA, apud 

SOUZA, 1995). 

A micro e pequena empresa é criada, destruída e recriada pela dinâmica econômica 
determinada pelo grande capital, pela grande empresa e, portanto, pelo núcleo 
organizado, formal, das economias capitalistas. Insere-se na estrutura produtiva 
geralmente em condições adversas, numa relação assimétrica à grande empresa, 
espremida pela concorrência entre os grandes capitais, pelo poder de mercado dos 
bancos e das grandes empresas, que definem não somente a taxa de juros e os 
preços de venda dos produtos, mas também o preço de compra das MPE 
subcontratadas, prestadoras de serviço e de inúmeros produtos produzidos por 
pequenos e também grandes produtores rurais (SANTOS, 2003: 118) 

Por outro lado, a lógica que preside a organização e a dinâmica da MPE, 

geralmente não viabiliza a acumulação de capital. E novamente há que se concordar com 

Helen Rainbird (1994). A autora ressalta que a acumulação de capital conquistada através de 

pequenas empresas e do trabalho por conta própria acontece unicamente graças à auto-

exploração e a redução de gastos com mão de obra. Os proprietários de MPE 

sobrevivem com uma renda determinada muito mais pelo rendimento que deriva da 
participação do proprietário como um trabalhador, pois a massa de capital 
acumulado é insuficiente para dar origem a significativos rendimentos de capital. 
Por isso grande parcela das micro e pequenas empresas não podem ser consideradas 
empresas tipicamente capitalistas (...) A loja da periferia contrapõe-se à loja do 
shopping center, o vendedor ambulante ao representante comercial, a agência de 
automóvel à oficina de “fundo de quintal”, a costureira à pequena empresa de 
confecções (...)Os empresários das MPEs sabem, pela experiência presente de seu 
trabalho, pelas relações pessoais que mantêm com seus empregados e pelo passado 
de assalariados e autônomos que marcam a trajetória de muitos, que suas histórias e 
suas relações estão associadas muito mais ao trabalho do que ao capital (SANTOS, 
2003: 117-120). 

Em tese, o fato das MPE serem menos intensivas em capital, a maior 

proximidade patrão-empregado (em termos técnicos e físicos), o maior conhecimento do 

processo de produção como um todo por parte dos operários,  estimulariam uma maior 

participação e contribuição destes na melhoria de operações e processos, na solução de 

problemas, na criação e adaptação de máquinas e equipamentos. Mas, conforme alerta Souza 

(1995:36) não se pode inferir que, pelas relações serem informais e o convívio entre patrão e 

empregado ser mais próximo, haveria um envolvimento e comprometimento dos funcionários 

nas atividades da empresa. “É bastante questionável que a satisfação derivada de relações 

‘mais humanas’ e menos rígidas possa superar os efeitos negativos de baixos salários 

combinados com condições de trabalho inadequadas (muitas vezes sem condições mínimas de 

higiene) e menores benefícios sociais”.  
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Outra referência digna de nota diz respeito à flexibilidade, que é apontada 

como uma das possíveis vantagens das empresas menores, conferindo-lhes algumas condições 

de manterem-se com certa competitividade.  Se para as grandes empresas a flexibilidade é 

resultado de uma decisão estratégica, que, grosso modo, pode ser entendida como a habilidade 

de planejar e executar respostas rápidas e sem aumento significativo de custos,  para as MPE, 

seria uma propriedade inerente. Mas no caso destas, tal característica se aproxima, na maioria 

das vezes, a um estado de desorganização, que tende a ser tão mais acentuado quanto menor 

for o porte da empresa. 

Como indicadores dessa desorganização pode-se citar:  proprietários exercendo 
múltiplas funções, do planejamento à execução; interrupções na seqüência de 
operações de um lote de produtos para atender a pedidos de “urgência” de clientes 
“preferenciais”; fabricação de produtos fora de linha para atender um pedido 
especial, etc. (SOUZA, 1995: 76-77) 

De fato, no universo heterogêneo e descontínuo das MPE, sobrevivem, lado 

a lado, empresas mais ou menos capitalizadas, mais ou menos devedoras, com maior ou 

menor probabilidade de sobreviver, com uso intensivo ou pouco uso de tecnologia, mais ou 

menos exploradoras de mão-de-obra – enfim, enquanto algumas têm características de 

empresa capitalista, outras desenvolvem atividades que se aproximam mais de trabalhador 

autônomo do setor informal, do que de capitalista no sentido usual do termo.  

Do ponto de vista da tipologia, tendo como referência a complementaridade, 

as MPE podem ser: 1) empresas dependentes, que se encontram na função de complementar 

direta ou indiretamente as grandes empresas, resultantes de processos de descentralização de 

uma grande unidade em estabelecimentos menores, ou autônomas, que trabalham sob 

encomenda  ou produzem componentes de produtos finais comercializando-os diretamente 

com as grandes; 2) empresas independentes, que não mantêm ligação direta com as grandes 

empresas, operam em setores tradicionais e competitivos, com simplicidade em termos de 

estrutura organizacional ou flexibilidade para buscar e ocupar novos espaços à medida que os 

que ocupam se estreitam.   Uma outra distinção não dependente da tipologia: 1) empresas que 

utilizam tecnologia convencional, em geral intensivas em mão-de-obra; 2) empresas voltadas 

para produtos ou processos que exigem tecnologia avançada e cuja sobrevivência depende de 

contínuos investimentos em atualização tecnológica (SOUZA, 1995)  

A pequena empresa típica se restringe a um único mercado básico; é, muitas 

vezes, de mão-de-obra intensiva; dispõe de pouco capital, tem um valor líquido baixo e tende 
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a ter vida curta; é especialmente suscetível às crises durante as recessões porque, embora 

pague salários, em média 20% mais baixos do que as grandes empresas, já opera com um 

número mínimo de empregados e dispõe de pouca margem de demissão sem prejudicar sua 

eficácia.  Além disso, enfrenta limitações de receita e altos custos trabalhistas o que acaba 

levando à contratação de mão-de-obra pouca qualificada, que é treinada e formada no próprio 

trabalho, representando um ônus que muitas vezes não apresenta retorno, devido à 

rotatividade dos trabalhadores, que buscam novas oportunidades após realizarem o 

aprendizado na microempresa.   

Devido também à origem e à formação sociocultural de seus líderes e, muito mais, a 
impossibilidade de manter uma burocracia especializada nas diversas esferas de 
gestão, como a da força de trabalho e de processos de produção, da administração 
financeira, do controle de estoque e de custos, do marketing, da informática, entre 
muitos outros, as MPE não somente sobrevivem continuamente com enormes 
dificuldades como são muito sensíveis aos momentos de crise econômica, de 
retração de vendas, de elevação dos juros e de acirramento da concorrência 
(SANTOS, 2003-119) 

Assim, em termos gerais, as MPE caracterizam-se mais pela tenacidade do 

que por qualquer vantagem econômica aparente. Tenacidade significa energia pessoal e 

capacidade de iniciativa, além de disposição para enfrentar tempos difíceis e muitas horas de 

trabalho. O pequeno empresário normalmente procura oportunidades nos setores nos quais 

encontra menos entraves para entrar e dos quais já tem algum conhecimento – e por isso 

mesmo se defronta constantemente com a concorrência de outros iguais que entram no 

mercado usando os mesmos critérios. A administração é, essencialmente pessoal, com 

contabilidade informal e financiamento feito através de poupanças dos familiares – que, na 

maioria dos casos, fazem parte também do quadro de pessoal. 

Historicamente, por não serem capazes de concorrer com indústrias 

intensivas de capital, as pequenas empresas encontraram oportunidades especialmente no 

comércio (com destaque para as franquias que se expandiram a partir de 1970)  e na prestação 

de serviços. Também se destacaram nas áreas de construção, finanças, empreendimentos 

imobiliários e seguros (mas quando já ditavam o ritmo do andamento desses setores, as 

empresas de grande porte começaram a invadi-los). Dentre as características econômicas mais 

observáveis nas MPE está o melhor desempenho nas atividades que requerem habilidades ou 

serviços especializados e nos mercados pequenos, isolados, despercebidos ou considerados 

“imperfeitos” pelas grandes empresas.  Também operam em mercados pouco conhecidos e 

instáveis ou atendem a demandas marginais e flutuantes. Estas MPE teriam uma 
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funcionalidade social e econômica, visto que evitam que um grande contingente de mão-de-

obra chegue ao patamar do desemprego68. 

Uma das vantagens mais significativas sobre seus concorrentes de maior 

porte é o fato de estarem mais perto do mercado, a ponto de poderem perceber os sinais de 

mudança e agir com rapidez para contorná-las. Isso significa também criar seus próprios 

meios para contrabalançar as economias em escala (SOLOMON, 1986). Um bom exemplo 

dessas iniciativas são as cooperativas e centrais de compras, onde os pequenos se organizam 

em associações voluntárias com objetivo de obter economias de custos nas compras feitas 

coletivamente69. Outro é o sistema de franquias, que proporciona aos pequenos empresários 

que as operam, muitas das vantagens das empresas de grande porte, sem, contudo sacrificar as 

vantagens do negócio particular. 

No outro extremo das MPE consideradas típicas estão as empresas flexíveis, 

inovativas e independentes, que se utilizam de mão-de-obra altamente qualificada, 

polivalente, bem remunerada e com autonomia em termos de horários, distribuição de tarefas 

e até mesmo participação nos lucros. Estas aplicam modernas técnicas de gestão, definem 

estratégias competitivas voltadas para a qualidade e a diferenciação dos produtos, dedicando-

se em geral a atividades que exigem mais conhecimento técnico do que investimentos em 

máquinas e equipamentos. Suas vantagens competitivas derivam de uma tecnologia fundada 

no capital humano (SOUZA, 1995). Tais empresas estão bastante associadas às características 

de seus empresários, que conseguem perceber oportunidades e  “nichos” de mercado.  

Muitas dessas MPE podem ser encontradas nas Incubadoras de Empresas, 

que funcionam como ambientes especialmente planejados para acolher MPE que estejam 

crescendo, bem como aquelas que buscam a modernização de suas atividades, de forma a 

transformar idéias em produtos e serviços.70 No Brasil, principalmente após o ano 2000, as 

                                                 
68 Estas MPE são o que podemos chamar de empreendimentos “por necessidade”, conforme já analisado aqui 
69 O Projeto Empreender, criado em 1991, por iniciativa da Confederação das Associações Comerciais do Brasil 
em parceria com o SEBRAE, é um exemplo. A metodologia do projeto é baseada na organização de núcleos 
setoriais, formado por empresas de um mesmo segmento, que após um processo de capacitação passam a atuar 
de forma cooperativa e associativa, na busca de soluções para problemas comuns. A partir das ações 
desenvolvidas em conjunto, as empresas ficam mais fortalecidas em termos de qualidade e produtividade, o que 
aumenta seu potencial competitivo no mercado. Para saber mais consultar (www.cacb.org.br) e (www. 
sebrae.com.br/empreender) 
70 Estar instalado na incubadora garante às empresas o período necessário para se estabilizarem. Durante o 
período que ficam incubadas – que pode variar de um a cinco anos – não pagam aluguel, nem despesas 
administrativas, têm acesso livre a fax, telefone e Internet e recebem consultorias específicas para sua área de 
atividade, capacitação empresarial e apoio na participação em eventos e rodadas de negócios 
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altas tecnologias têm representado um nicho de grande importância que é explorado pelas 

MPE incubadas. De acordo com dados da ANPROTEC-Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores, existem no país mais de 200 incubadoras, com 

cerca de 1000 empresas incubadas, que geram 19 mil postos de trabalho. 

Uma terceira tendência é formada pelas MPE organizadas em redes: 1)  sob 

forma de grupos de empresas fornecedoras e subcontratadas sujeitas ao controle de uma 

“empresa-mãe”, que às vezes é a única ou a maior cliente; 2) sob a forma de distritos 

industriais de especialização flexível que fabricam, por exemplo, componentes para outras 

indústrias, e que caracterizam-se por pouca divisão de trabalho por empresa versus 

significativa divisão de trabalho no interior do distrito, organização “comunal” enquanto 

grupo que associa cooperação e concorrência, dentro de uma noção de eficiência coletiva; 3) 

sob a forma de minipólos de desenvolvimento ou arranjos produtivos locais71. 

 

3.2.1 - A micro e pequena empresa no Brasil  

As micro e pequenas empresas72 estão entranhadas no processo de 

desenvolvimento econômico do Brasil.  Ainda no século XVII, em pleno ciclo do ouro, 

existiam tecelagens, fiações, forjarias, fundições, movelarias, olarias, além do comércio  de 

redes varejistas e importadoras. Com o tratado de exclusividade comercial entre Portugal e 

Inglaterra houve um corte nesse surto de desenvolvimento, que foi retomado após a chegada 

de D. João VI, quando os pequenos negócios, especialmente na área do comércio, 

experimentaram novos surtos de expansão. No final do século XIX havia pequenas empresas 

                                                                                                                                                         
(www.anprotec.org.br, acesso em 04.09.2004) Em Sergipe, o CISE-Centro Incubador de Empresas e o I-Tec 
(Incubadora Tecnológica de Aracaju) são incubadoras de empresas 
71 Os arranjos produtivos merecerão uma análise mais acurada no Capítulo IV.  
72 As complexidades da economia real em se tratando dos micro e pequenos empreendimentos se refletem até 
mesmo na forma de conceituá-los. No Brasil, a microempresa, pela Lei 9.841/99, é a pessoa jurídica com receita 
bruta anual ou inferior a R$ 244 mil. Já no SIMPLES (Lei 9.317/96), microempresa é a que tem receita bruta 
anual inferior ou igual a R$ 120 mil; empresa de pequeno porte é a que tem receita entre R$ 120 mil e R$ 1,2 
milhão. Quando se trata de apoio creditício à exportação, os critérios são outros, para microempresas e pequenas 
empresas industriais e comerciais. O Banco do Brasil também adotou critérios próprios que levam em conta o 
valor do ativo imobilizado. Já o IBGE e o SEBRAE adotam, para fins de classificação, o número de empregados. 
Para o SEBRAE, microempresas industriais são aquelas que possuem de 1 a 19 empregados, e pequenas as que 
possuem de 20 a 99 empregados. Apesar de ser um critério bem elástico (mesmo não levando em conta 
atividades do campo), há razões para supor que as pesquisas do IBGE não incluam um contingente importante de 
vendedores ambulantes, sacoleiras e revendedores de produtos de fábricas de cosméticos, vigilantes que não 
trabalham em empresas formais e mesmo o trabalho em domicílio (home Work). (SACHS, 2002; TEIXEIRA e 
BARBOSA, 2002) Por isso os números de pesquisas ou estimativas a respeito desse mercado complexo devem 
ser observados com reserva. 
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industriais, na condição de prestadoras de serviços e com apoio governamental. Depois da 

Primeira Guerra, com o processo de urbanização estimulando pelas correntes migratórias do 

exterior e do meio rural, a nascente indústria nacional foi se impondo através dos 

empreendimentos de pequeno porte. Profissionais liberais, artesãos e operários, estrangeiros e 

seus descendentes, uniam esforços aos empreendimentos brasileiros urbanos.  

Na era Vargas, as pequenas empresas, garantidas como fontes de suprimento 

de insumos nacionais, se proliferaram.  O elevado ritmo de produção, decorrente da 

substituição de importações no governo de Juscelino Kubistcheck, levou ao surgimento de 

numerosas pequenas empresas que produziam para companhias transnacionais pelo método 

de subcontratação. A partir dos governos militares, com a opção por uma política de 

desenvolvimento voltada para os projetos de grande porte que privilegiavam os 

conglomerados econômicos, formou-se uma nova estrutura de mercado, com características 

oligopolísticas, quase sempre impermeável à expansão dos pequenos negócios.  A crise 

brasileira, gerada no quadro de instabilidade da economia mundial da década de 1970, revelou 

o grau de maleabilidade das pequenas empresas que adaptaram-se mais rapidamente à crise, 

absorvendo inclusive, boa parte do contingente de desempregados oriundos do mercado 

formal de trabalho (LUSTOSA, 1986). 

Foi a partir daí, que as elites econômicas perceberam que os pequenos é que 

estavam exercendo o papel de “safenas” da crise, evitando o colapso do mercado. Desse 

entendimento veio a primeira iniciativa para fortalecer as MPE: a criação, em 1972, do Centro 

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (CEBRAE), que se tornou um elo de ligação 

entre esse segmento da iniciativa privada e o governo, influindo na criação do Estatuto da 

Microempresa, em 1984 e nas reformas da Constituição de 1988. Em 1990 o Governo 

Federal, dentro do processo de privatização, desvinculou o CEBRAE da administração 

pública, transformando-o em serviço social autônomo. A partir daí, mudando-se o nome,  o 

SEBRAE–Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa passa a ser mantido com recursos da 

iniciativa privada. 

Em 1984, com a aprovação do Estatuto da Microempresa e, em 1988, com a 

nova Constituição (art. 179) procurou-se efetivamente criar um arcabouço jurídico que 

forneceu tratamento diferenciado aos micro e pequenos negócios em seus aspectos fiscais, 

tributários e administrativos. “Cabe observar, no entanto, que o próprio Estatuto da 

Microempresa, dada a cultura cartorial fiscalista existente no país, não chegou a ser 
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implementada em toda sua dimensão”73 (HENRIQUES e SOARES, 1996: 168). Já a 

Constituição de 1988, ao tratar da ordem econômica, instaura o princípio que estabelece o 

tratamento desigual para os desiguais, ou seja, reconhece que as micro e pequenas empresas 

não podem ser submetidas à mesma legislação que regula as grandes, sob pena de não 

sobreviverem. (SACHS, 2002)  

Mas a partir daí foram poucas as iniciativas no âmbito do Estado para 

viabilizar esse princípio. Entre elas está o SIMPLES (Sistema fiscal simplificado), instituído 

em 1996, que deu tratamento diferenciado e simplificado para as micro e pequenas empresas 

nas áreas fiscal e previdenciária, com o pagamento unificado dos impostos e contribuições 

sociais em alíquotas mais baixas; o PROGER (Programa de Geração de Emprego e Renda), 

concebido para atender com facilitação de acesso a crédito, os  microprodutores, artesãos e 

trabalhadores autônomos do setor informal, pequenos e micro empresas formais que operam 

na área urbana, cooperativas, associações de produção e recém formados; e o PRONAF 

(Programa de Agricultura Familiar), que complementa a área de atuação do PROGER em 

relação ao campo.  

Esses programas, no entanto, não atingiram resultados suficientemente 

expressivos em relação ao que se propunham. As taxas de juros do PROGER, que variavam 

de 1,89% a 9% ao mês, eram consideradas altas, assim como as exigências de garantias do 

pagamento dos empréstimos deixavam de fora muitos empreendedores. No caso do 

SIMPLES, embora possa ter contribuído para a formalização de uma parcela das empresas 

informais e reduzido os custos previdenciários, não altera os demais encargos que incidem 

                                                 
73 Os artigos 146, 170, 179 da Constituição de 1988 contêm os marcos legais que fundamentam as medidas e 
ações de apoio às micro e pequenas empresas – MPE no Brasil. O artigo 170 insere as MPE nos princípios gerais 
da ordem econômica, garantindo tratamento favorecido a essas empresas. O artigo 179 orienta as administrações 
públicas a dispensar tratamento jurídico diferenciado ao segmento, visando a incentivá-las pela simplificação ou 
redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, por meio de leis. O artigo 146 
contém dois novos dispositivos, aprovados pela Reforma Tributária de 2003, prevendo que uma lei de hierarquia 
superior, a lei complementar, definirá tratamento diferenciado e favorecido para as PME, incluindo um regime 
único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados e dos Municípios. Os artigos acima 
constituem as principais referências para a adoção de medidas de apoio as MPE, por meio de legislação infra-
constitucional, como leis, decretos e outros instrumentos legais. Em 1999 foi aprovado um novo Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei n.º 9.841/99, com fundamento nos artigos 170 e 179 da 
Constituição Federal, regulamentada pelo Decreto nº 3.474/00. A Lei estabeleceu diretrizes para a concessão de 
tratamento diferenciado aos pequenos negócios nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, 
creditício e de desenvolvimento empresarial. Como medida inicial, o Estatuto simplificou o registro de novas 
MPE, retirando determinadas exigências (subscrição por advogado do ato constitutivo e a apresentação de 
algumas certidões negativas). Diversas outras ações de apoio estão previstas no Estatuto e no Decreto 3.474, 
necessitando de implementação, como as seguintes: aplicação nas MPE de vinte por cento dos recursos federais 
em pesquisa e capacitação tecnológica (art. 20); constituição de sociedades de garantia solidária (art. 25); 
implantação de incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento empresarial (art. 19), entre outras 
medidas.  (disponível em www. sebrae.com.br, acesso em 28.08.2004) 
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sobre a mão-de-obra, nem flexibiliza as relações trabalhistas.  De acordo com os empresários,  

a legislação trabalhista aprovada pela Constituição, ao contrário de reduzir as demissões (com 

a elevação da multa por demissão sem justa causa, de 10% para 40% do FGTS), provocou um 

efeito negativo sobre as contratações. Além disso, os mecanismos criados pelo governo para 

flexibilizar as relações trabalhistas (contrato temporário, tempo parcial e banco de horas) 

ainda têm uma utilização muito pequena no Brasil. O crescimento do número de trabalhadores 

autônomos e dos trabalhadores ligados às cooperativas de trabalho reflete, em grande parte, 

distorções do uso dessas modalidades de ocupação, com as empresas procurando reduzir os 

custos de mão-de-obra.  Além disso, muitas destas medidas, por restrições da própria lei, não 

podem ser utilizadas pelas MPE. A resposta tem sido a informalidade crescente e o uso de 

artifícios para contornar os altos custos dos encargos trabalhistas74.   

Desta forma, embora se constitua uma força complementar da economia, a 

pequena empresa, mesmo concorrendo com as grandes, continua operando a partir de uma 

posição de desigualdade. Uma pesquisa nacional realizada pelo SEBRAE no primeiro 

trimestre de 2004, tomando como base os dados (dos anos 2000, 2001 e 2002) das Juntas 

Comerciais dos 26 estados da Federação, revela que 49,4% das micro e pequenas empresas 

encerraram suas atividades com até dois anos de existência, 56,4% com até três anos e 59,9% 

não sobreviveram além dos quatro anos.  Nos levantamentos sobre os fatores determinantes 

da mortalidade, foram avaliados os principais motivos que, na opinião dos empresários, 

levaram as empresas ao encerramento das atividades. As falhas gerenciais na condução dos 

negócios (falta de capital de giro, problemas financeiros, ponto/local inadequado, falta de 

conhecimento gerencial) e as causas econômicas e tributação (falta de crédito, inadimplência 

dos clientes, recessão econômica do país, falta de mão-de-obra qualificada, carga tributária 

elevada) foram apontadas como principais fatores. E a partir da estimativa do número total de 

empresas fechadas, tem-se o custo social advindo do encerramento de uma atividade 

econômica, em termos de dispensa de mão-de-obra, perda de poupança e distribuição de 

renda. Dessa forma, de um total de 772.679 empresas extintas, com até quatro anos da data da 

constituição, 2,4 milhões de pessoas perderam suas ocupações, sendo as regiões sul e sudeste 

                                                 
74 Estes dados foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada pelo CNI e SEBRAE, na qual foram ouvidos 
2500 micro e pequenos empresários em todo país. (Temas fundamentais para as micro e pequenas empresas. 
Brasília, CNI/SEBRAE, 2002) 
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as mais afetadas75. No entanto, devido ao forte dinamismo na criação de novas empresas  – 

são cerca de 470 mil por ano – esses fatores são atenuados.  

Segundo dados do SEBRAE, em 2002, das 4,1 milhões de empresas formais 

existentes no Brasil, 98% eram micro e pequenas empresas que atuavam no comércio, 

indústria e serviços, absorvendo 45% da força de trabalho que possui carteira assinada e 

contribuindo com 20% do Produto Interno Bruto. Os pequenos empreendimentos participam 

com cerca de 10% do total de exportações. Esse é o mundo legalizado. Juntem-se a ele 9,5 

milhões de empresas informais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); ou 14,5 milhões, de acordo com o Departamento Intersindical de Estudos Sócio-

Econômicos (DIEESE). E não estão incluídas aí as quatro milhões de pequenas propriedades 

rurais de agricultura familiar76. Atualmente, também de acordo com estimativa do SEBRAE, 

existem 5.5 milhões de micro e pequenas empresas formais, responsáveis por mais de 60% do 

pessoal ocupado, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e 12% das exportações77.�

Analisando esse contexto, Sachs (2002) ressalta que a redução da dívida 

social do Brasil requer a busca de soluções estruturais e de políticas de emprego que 

promovam a inserção produtiva dos excluídos e semi-excluídos e a intensificação de políticas 

sociais focadas nas diferentes categorias de desprivilegiados. A viabilização econômica do 

desenvolvimento sustentável e intensivo em empregos e geração de renda requer, pois, uma 

atenção especial aos pequenos produtores e às diversas formas de trabalho na economia 

informal e nas pequenas empresas. Porque é aí que se cria o maior número de empregos e 

onde estes mais contribuem para reduzir a pobreza. O enfrentamento do problema da 

heterogeneidade estrutural do Brasil  

deve se dar simultaneamente em duas frentes: pelas políticas sociais de ataque 
direto à indigência e à pobreza e, sobretudo, pela geração de oportunidades de 
trabalho decente – empregos e auto-empregos – o que passa por ações afirmativas 
vigorosas em prol dos empreendedores de pequeno porte, considerados como 
arquitetos do futuro e não como mero resquício do passado (SACHS, 2002: 164). 

 
                                                 
75 No entanto, devido ao forte dinamismo na criação de novas empresas  – são cerca de 470 mil por ano – esses 
fatores são atenuados. Ainda de acordo com a pesquisa, as principais atividades exercidas pelos empresários 
antes do início da atividade empresarial consistiam de: funcionários de empresas privadas (30%), trabalhador 
autônomo (25%), empresários (10%), donas de casa (8%), estudantes (7%) e funcionários públicos (7%). Daí se 
pode inferior que a maioria deles é vítima do desemprego ou da falta de emprego. (Fatores condicionantes e 
Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil. Brasília. SEBRAE, 2004. Disponível em www. sebrae.com.br, 
acesso em 02.09.2004) 
76 Dados disponíveis em www. sebrae.com.br/pesquisas, acesso em 02.09.2004 
77 Dados disponíveis em www. sebrae.com.br, acesso em 14.08.2005 
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Demo (1996: 139) salienta, de igual forma, que “nenhuma assistência pode 

valer mais do que a capacidade de autogestão e de auto-sustentação”. Estas capacidades se 

desenvolvem pela prática da livre iniciativa, pelo exercício da cidadania e da criatividade, 

desde que sejam garantidas condições mínimas de vida digna e de acesso ao poder básico – a 

educação. Ademais, conforme ressalta Souza (1995), em refutando-se a hipótese de que as 

MPE seriam empresas não-capitalistas (ou marginais), cabe enfatizar que seu reduzido porte 

não as isenta das normas que orientam o desenvolvimento do processo capitalista. Dessa 

forma, apoiar as MPE significa contribuir para que possam dotar-se das condições exigidas 

para sua efetiva integração nesse processo.  

Reforçando este aspecto, Ramos & Fonseca (1995) destacam que  as MPE 

são a base do princípio do sistema de livre empresa, princípio que é estabelecido pela 

competição entre elas, que é responsável pela  saúde de qualquer economia de mercado e uma 

forma de garantia do preço justo dos produtos - por isso as MPE estão diretamente ligadas, 

não só à funcionalidade do sistema capitalista, como ao próprio bem-estar social. Estes 

argumentos e mais os números que os corroboram, reforçam a luta dos micro e pequenos 

empresários brasileiros e das instituições que os representam, pela aprovação da chamada 

“Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas”, que, na prática, traria a regulamentação dos 

artigos 146, 170 e 179 da Constituição Federal, onde estão fixados os marcos legais que 

deveriam fundamentar as medidas e ações de apoio às  MPE no Brasil. O anteprojeto de Lei 

foi entregue, em junho de 2005,  aos presidentes da República, Luís Inácio Lula da Silva; do 

Senado, Renan Calheiros; e da Câmara Federal, Severino Cavalcante, mas ainda não entrou 

na pauta de votação do Congresso Nacional.   

Entre outras vantagens, a Lei traria incentivos à formalidade graças à 

redução de impostos e da burocratização. Hoje para se abrir uma empresa é preciso apresentar 

90 documentos em pelo menos dez órgãos públicos, num percurso que dura mais de 150 dias 

e consome cerca de dois mil reais. Pelo texto do anteprojeto haveria um registro simplificado 

com base no CNPJ da nova empresa, reduzindo custos e prazos para abertura do novo 

negócio. Também estão previstas a ampliação do limite de faturamento para que a empresa 

possa optar pelo Simples (sendo micro as organizações com faturamento até R$ 480 mil por 

ano e pequena até R$ 3,6 milhões), a garantia de preferência nas compras públicas, a não-

tributação nas exportações, a desburocratização das relações de trabalho e o estímulo à justiça, 
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à tecnologia e ao crédito 78. Esse projeto de lei é um resumo de propostas e sugestões feitas 

por empresários de todo o Brasil. No processo de construção do texto foram ouvidas mais de 

seis mil lideranças empresariais, além de milhares de empresários em diversos eventos 

organizados pelo SEBRAE e entidades da classe empresarial.  O anteprojeto vem sendo 

considerado pois, a convergência máxima entre a missão da instituição e as demandas da 

sociedade.    

 

3.3 - O Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE 

Para a devida apreensão do papel do SEBRAE no ambiente de pesquisa, é 

conveniente trazer aqui uma caracterização da entidade, bem como de suas práticas educativas 

que, afinal, são de interesse para este estudo. E, contrariando o que diz o senso comum, o 

SEBRAE não é uma instituição pública – pelo menos no sentido exato do termo. Com a 

desvinculação do CEBRAE-Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa da 

administração pública federal e sua transformação em SEBRAE-Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas, através do Decreto 99.570, de 09 de outubro de 1990, a 

instituição tornou-se uma sociedade civil, sem fins lucrativos, organizada sob forma de 

Sistema, composto por uma unidade central coordenadora (situada em Brasília) e por 

unidades a ela vinculadas, nos Estados e no Distrito Federal, dotadas de personalidade jurídica  

própria e gozando de autonomia patrimonial, administrativa e financeira. 

De acordo com o exposto no Plano Diretor do SEBRAE,  “a sua definição 

como Serviço Social Autônomo dá-lhe definição de vida, integra-o ao gênero das Entidades 

Paraestatais, caracterizando-o como organização que a sociedade, pelos seus representantes, 

cria e mantém para a consecução de um propósito nacional”79. Mas apesar de não estar 

vinculado à Administração Federal no conceito usual da legislação, é permeável à orientação 

governamental, exercendo um papel de apoio ao Poder Público na consecução de suas 

políticas de desenvolvimento econômico e social. 

Tudo isso, entretanto, não desfigura a sua natureza de entidade privada, 
dominantemente conduzida e gerida pela iniciativa privada, para o cumprimento de 
um propósito nacional de satisfazer uma necessidade social de induzir o 

                                                 
78 Para saber mais, consultar: (www. leigeral.com.br), (www. sebrae.com.br), (www. cni.org.br) 
79 Atos Legais de Constituição e Transformação do Sistema Sebrae. Brasília, SEBRAE, 1995. p. 93 
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desenvolvimento da micro e da pequena empresa, com vistas à melhoria do seu 
resultado e ao fortalecimento do seu papel na sociedade80  

Dessa forma, o SEBRAE nasceu com a missão de  

fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas industriais, comerciais, 
agrícolas e de serviços, nos seus aspectos tecnológicos, gerenciais, de recursos 
humanos, segundo as políticas nacionais de desenvolvimento, com vistas à melhoria 
do seu resultado e ao fortalecimento do seu papel social81. 

Quanto à estrutura básica e operacional e às competências, o SEBRAE é 

composto de: 

1) Conselho Deliberativo, órgão que detém o poder originário e soberano e que é formado por 

13 pessoas eleitas pelas entidades públicas e privadas que representam para um mandato de 

dois anos82. Ao Conselho compete eleger a diretoria executiva,  decidir sobre as políticas, 

diretrizes e prioridades de aplicação de recursos e também sobre salários, quadro de pessoal, 

etc.  

2) Conselho Consultivo, órgão de orientação filosófica, aconselhamento e apoio institucional, 

composto por até 15 membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo Nacional, dentre 

personalidades de destaque no âmbito nacional ou internacional.  À eles compete sugerir áreas 

de atuação prioritárias e fontes de captação de recursos. 

3) Diretoria Executiva, órgão de gestão administrativa, composto por um Diretor-presidente e 

dois diretores eleitos pelo Conselho Deliberativo Nacional para um mandato de dois anos, 

permitida a recondução.  

Ainda fazendo parte da estrutura básica, há também um Conselho Fiscal, 

que assessora o Conselho Deliberativo Nacional nos assuntos de gestão patrimonial e 

financeira. Entre os rendimentos do SEBRAE estão a contribuição social feita pelas empresas 

(0,6% sobre a folha de pagamento, recolhida e repassada pelo INSS), produtos da prestação 

de seus serviços e da aplicação de bens patrimoniais, doações recebidas, subvenções e 

auxílios financeiros – recursos que devem, segundo o estatuto,  ser aplicados integralmente na 

sua manutenção e no alcance dos seus objetivos, vedada a distribuição de qualquer lucro, seja 

                                                 
80 Idem, p. 94 
81 Idem p. 96 
82 Do Conselho Deliberativo Nacional faz parte um representante do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, através do qual vêm as orientações governamentais 
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a que título for83.  As contas da gestão anual da entidade são sujeitas à análise e aprovação 

pelo Tribunal de Contas da União e o Orçamento, com previsões de receitas e aplicação de 

recursos, é aprovado pelo Ministro da Indústria, Comércio e Turismo. 

As unidades do SEBRAE em cada unidade federativa seguem a mesma 

estrutura (só não contam com Conselho Consultivo), organização e competências, sendo os 

representantes do Conselho Deliberativo Estadual, eleitos pelas entidades respectivas no 

âmbito do Estado. Dessa forma o SEBRAE, instituído como principal agência84 brasileira de 

apoio aos micro e pequenos empreendedores, a partir de um amplo diagnóstico da situação 

das MPE definiu suas diretrizes, quais sejam: 

1. Promover a modernização da gestão empresarial das MPE 

2. Fomentar o desenvolvimento tecnológico das MPE 

3. Elevar a competitividade das MPE nos mercados interno e externo 

4. Elevar o grau de informação empresarial das MPE 

5. Otimizar a ação do Sistema SEBRAE com as entidades de apoio ao segmento, em nível 

nacional e internacional 

6. Desenvolver e disseminar o conhecimento da realidade do segmento empresarial das MPE 

7. Orientar as MPE no sentido da necessária proteção e preservação do meio ambiente 

8. Criar condições para a formulação de bases legais que vivem a desregulamentação e ao 

tratamento jurídico diferenciado para as MPE 

9. Buscar permanentemente a atualização técnica do Sistema SEBRAE. 

                                                 
83 Atos Legais de Constituição e Transformação do Sistema Sebrae. Brasília, SEBRAE, 1995. 
84 Nos Estados Unidos, desde 1953, onde funciona uma poderosa agência federal para os pequenos negócios 
(Small Business Administration), a legislação obriga órgãos e empresas públicas americanas de efetuarem 21% 
de suas compras exclusivamente neste segmento da economia. No Japão são diversas as instituições deste tipo, 
não só no sistema financeiro, para oferecer crédito (Small Business Finance Corporation e People Finance 
Corporation), como também no âmbito do governo (Japan Small Business Corporation e Credit Research 
Association). No Canadá o Business Development Bank of Canadá oferece empréstimos, consultoria e 
assessoramento para pequenas empresas. Lá, o financiamento externo, especialmente norte americano, também 
está disponível. Na Itália, a própria legislação garante acesso ao crédito. Já Bangladesh, um dos países mais 
pobres do mundo, se tornou referência internacional por conta da experiência do Grameen Bank com seus  
conceitos inovadores no financiamento aos pobres. (Temas fundamentais para as micro e pequenas empresas.  
Brasília. CNI/SEBRAE, 2002) 
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A partir dessas diretrizes o SEBRAE passou a desenvolver e divulgar 

técnicas de gestão através de treinamentos, consultorias, cursos e informação; realizar e 

publicar estudos, pesquisas e diagnósticos sobre o segmento da MPE na economia para gerar 

subsídios à elaboração de planos e programas na área; elaborar e disseminar propostas para a 

simplificação e eliminação de barreiras trabalhistas, previdenciárias, creditícias e fiscais às 

MPE; promover a associação de MPE em sociedades de interesses econômicos e de classe; 

apoiar a criação e a capacitação das MPE em parques tecnológicos, distritos e pólos 

industriais. 

Em 1999 a instituição passou por um amplo projeto de “reinvenção”,  no 

qual foram repensadas sua missão e estratégias. Tendo como foco uma atuação para o 

mercado, resolveu ampliar o atendimento, de milhares para  milhões.  Hoje, a instituição atua 

no Brasil inteiro, por meio de unidades nos 26 estados e no Distrito Federal, que formam um 

sistema de ampla capilaridade, com mais de 600 pontos de atendimento. As agências 

SEBRAE nos municípios ou micro-regiões promovem cursos de capacitação, facilitam o 

acesso ao crédito, estimulam a cooperação entre as empresas, organizam feiras e rodadas de 

negócios e incentivam o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de 

emprego e renda, buscando criar, por vários mecanismos (inclusive o associativismo), um 

ambiente favorável à sustentabilidade e ampliação dos pequenos negócios.  

O Estatuto Social, com modificações aprovadas em 2003 estabelece, pelo 

artigo 5º que  

o SEBRAE tem por objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, a 
competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas e das empresas de 
pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente nos 
campos da economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do acesso 
ao crédito; da capitalização e fortalecimento do mercado secundário de títulos de 
capitalização daquelas empresas; da ciência, tecnologia e meio ambiente; da 
capacitação gerencial e da assistência social, em consonância com as políticas 
nacionais de desenvolvimento85. 

Desenvolvimento sustentável e competitividade aparecem claramente 

também nas prioridades estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo Nacional para o 

período 2003/2005: 1) reduzir a carga tributária e a burocracia ; 2) ampliar e universalizar o 

crédito e  a capitalização; 3) promover a educação empreendedora e a cooperação; 4) 

promover acesso à tecnologia e estimular a inovação; 5) promover o acesso a mercados; 6) 

                                                 
85 Disponível em www. sebrae.com.br, acesso em  12.11.2004 
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atuar em ações coletivas e priorizar Arranjos Produtivos; 7) aprimorar a estrutura, operação e 

gestão do SEBRAE.  Estas estratégias se traduzem, em termos operacionais e práticos, nos 

mais de 30 programas e projetos que a instituição desenvolve atualmente - todos eles com 

pretensão de atingir grande alcance econômico e social86.  

Tais mudanças exigiram também uma completa reestruturação da práxis 

educacional87 do SEBRAE,  a partir da necessidade de superar a visão fragmentada de oferta 

de programas de capacitação pontuais. A instituição resolveu adotar uma estratégia de 

educação continuada de empreendedores, assumindo também a missão de levar a educação 

empreendedora para milhões. Isso significou inclusive, usar o rádio, a televisão e a Internet, 

como meios de distribuição dos seus conteúdos educacionais. Só o Programa Brasil 

Empreendedor – uma parceria com o governo federal – capacitou, para obtenção de crédito, 

dois milhões de empreendedores em um ano. Já o programa Técnico Empreendedor”, em 

parceria com o Ministério da Educação, levou a cultura empreendedora para mais de 13 mil 

professores e cerca de 300 mil alunos em todo o país.  

 

3.3.1 - O modelo educacional SEBRAE   

As mudanças na área da educação, a partir de 2001, foram geradas a partir 

de críticas dos próprios usuários, que alegavam que os treinamentos “nivelavam por baixo”, já 

que reuniam, em uma mesma turma, o dono de uma carrocinha de cachorro-quente e o 

empresário de uma rede de sapataria – ou seja, gente com demandas e soluções diferentes.  

Essa universalização também dava acesso a um tipo de público que não absorvia conteúdos de 

forma teórica, conceitual. Assim, partindo do reconhecimento das diferenças e complexidades 

de gestão dos segmentos produtivos e dos momentos de cada empresa, o SEBRAE, construiu 

uma “Matriz de Soluções Educacionais”, com metodologias que disponibilizam os conteúdos 

por meio de simulações, tendo um mesmo assunto três versões diferentes: um para a empresa 

nascente, outro para a emergente (ou em crescimento) e outro para a empresa já consolidada 

(PRIOLI, 2001) 

                                                 
86 Para saber mais consultar www. sebrae.com.br/programaseprojetos 
87 O SEBRAE utiliza o conceito de Idalberto Chiavenatto, para o qual “educação é toda a influência que o ser 
humano recebe do ambiente social durante toda a sua existência, no sentido de adaptar-se as normas e valores 
sociais vigentes e aceitos” (www. sebrae.com.br).  
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Essa sistemática possibilitou a formação de turmas homogêneas em termos 

de perfil do público, com cada curso tendo uma aula para abrir e outra para fechar, já 

sinalizando ao aluno o próximo curso que ele pode fazer. Como  um vagão de trem, cada 

curso vai se encaixando com os anteriores já feitos e que são baseados nos seguintes focos 

temáticos: Gestão, Finanças, Recursos humanos, Mercado, Produção, Liderança e 

Empreendedorismo88. Essa matriz pode ser visualizada na Tabela 03. Já a definição dos 

conteúdos essenciais dos módulos para cada área contou com a colaboração de algumas 

instituições de ensino e pesquisas reconhecidas nacionalmente, conforme exposto na Tabela 

04.  

A ampliação do acesso à educação continuada e a disseminação da cultura 

empreendedora são as bases para essa  nova política educacional, que é orientada pelas 

considerações do relatório da “Educação para o Século XXI” da UNESCO, e se propõe a 

relacionar os pilares para a educação daquele documento – aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser – aos princípios das teorias de aprendizagem 

cognitiva, humanista e sociocrítica. 

Da teoria cognitivista vem o entendimento sobre as formas como a pessoa 

aprende e como demonstra essa aprendizagem, modificando e aperfeiçoando sua prática. Da 

teoria humanista são observados 

os princípios que tornam a aprendizagem significativa e que permitem ao indivíduo 
aprofundar seu processo de autoconhecimento e, assim, conviver de forma mais 
harmônica consigo mesmo e com os diferentes grupos (familiar, profissional, 
pessoal, etc). Mediante princípios dessa concepção, o indivíduo é estimulado a 
desenvolver seu potencial criativo, ampliando as chances de alcançar êxito em seus 
empreendimentos.  A teoria sociocrítica fundamenta a visão de que a educação é 
um processo social, político e econômico global, fundado em valores sociais. 
Conseqüentemente, os conteúdos devem ser sempre contextualizados, garantindo 
como resultado um processo transformador, não só no âmbito pessoal, mas também 
na sociedade. (...) O foco essencial das três teorias pode ser identificado, 
respectivamente, como o pensar crítico, o pensar criativo e a aplicação do 
conhecimento89.  

 

 

 

                                                 
88 www. educação.SEBRAE.com.br, acesso em 17.08.2005 
89 Referências para uma práxis educacional.  Brasília. SEBRAE, 2001, p. 44 
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Tabela 03 - Matriz Educacional SEBRAE 

FOCO TEMÁTICO BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO 
  Aprender a Empreender  Capacitação Rural Gestão da Qualidade: ISO 9001 

  Escolha de um sócio D'Olho na qualidade   
GESTÃO  Gestão da qualidade   

   Iniciando um peq/grd negócio   
   Planejamento estratégico   

    Programa qualidade total rural   
  Despertando p/ o Associativismo Análise de mercado Como Vender Mais e Melhor 3 

  Juntos somos fortes Atendimento ao cliente   
MERCADO  Como vender mais e melhor 1   

   Como vender mais e melhor/ferram.   
   Praticando o associativismo   

    Técnicas de vendas   
  Buscando recursos financeiros Análise e planejamento financeiro   

FINANÇAS  Contabilidade prática   
   Controle financeiro   

    Formação de preços   
   Líder Cidadão Empretec 

LIDERANÇA E   Liderar Excelência em Liderança 
EMPREENDEDORISMO  Saber Empreender   

   Técnicas de negociação   

PRODUÇÃO E    Eficiência energética   
PROCESSOS   Gestão e técnicas de produção   

   Logística   
RECURSOS   Desenvolvimento de equipes   

HUMANOS   Gestão de pessoas   

Fonte: Adaptação feita a partir do site www. sebrae.com.br/educação 

 

Tabela 04 - Desenvolvimento de conteúdos educacionais 

FOCO TEMÁTICO INSTITUIÇÃO 
Empreendedorismo e Liderança 

Recursos Humanos 

Mercado 

Administração/Gestão 

Produção e Processos 

 

Finanças 

Instituto de Estudos Avançados (IEA) 

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

Universidade de São Paulo (USP) 

Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG) e  

Fundação Cristiano Otoni 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

Fonte: Jornal O Globo, suplemento especial, 06/04/2003 
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A correspondência entre essas três teorias e os pilares propostos pela 

UNESCO, é feita a partir de uma fusão das dimensões aprender a conviver e aprender a ser. 

Integrados, estes pilares (Figura 01) formam um ciclo completo em cada solução educacional, 

com ênfases diferenciadas, de acordo com o perfil do indivíduo/aluno/cliente, que é o centro 

de referência da ação educacional, devendo ter suas necessidades, expectativas, interesses, 

aspirações e potencialidades reconhecidas, “bem como sua capacidade de criar e transcender, 

construir e reconstruir teorias, aceitar desafios, criticar, discutir hipóteses e contribuir para a 

renovação do conhecimento” 90. 

Dessa forma, na dimensão aprender a conhecer,  

o objetivo pedagógico é o desenvolvimento do pensamento superior reflexivo e 
crítico, com uma atitude de investigação e de organização do conhecimento, ou seja, 
aprender a conhecer e a pensar (...) Aprender a conhecer refere-se à interpretação da 
realidade, pelo conhecimento de conceitos, princípios, fatos, proposições e teorias, 
cultivando, simultaneamente, a visão global contextualizante e o domínio de 
assuntos específicos da área de atuação do indivíduo91. 

Na dimensão aprender a ser/conviver 

o objetivo pedagógico é estimular o conhecimento e o desenvolvimento das 
potencialidades individuais – cognitivas, de ser pessoa, de conviver e, 
principalmente, de ser criativo – por meio do autoconhecimento e da capacidade de 
interação com o grupo (...) A dimensão do aprender a ser/conviver refere-se à 
evolução da pessoa e a sua maneira de ser e de se autoconduzir. (...) Essa dimensão 
trabalha com conceitos de interdependência e inter-relacionamento entre os seres. 
Envolve o aprofundamento dos conhecimentos sobre a teia de relações ecológicas, 
sociais, políticas, profissionais, mercadológicas, de comunicação, culturais, afetivas, 
que demonstram a profunda interdependência dos seres vivos entre si e com seu 
meio ambiente. (...) Nessa dimensão incluem-se as atitudes e percepções que o 
indivíduo tem sobre si mesmo e sobre os outros92.  

Na dimensão do aprender a fazer 

o objetivo pedagógico é estimular a transformação da teoria em ação, isto é, a 
aplicação do conhecimento em uma prática refletida e planejada. Trata-se de educar 
para o êxito. Envolve o processo de atendimento das necessidades individuais e do 
empreendimento por meio do trabalho, não só como fator de sobrevivência e de 
auto-realização, mas, também, como forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade. (...) O aprender a fazer refere-se à aplicação do 
conhecimento à realidade, por meio de capacidades, habilidades e destrezas. É o 
momento de transpor o conhecimento para a vida, aplicando-o ao 
autodesenvolvimento e à evolução da empresa. Manifesta-se mediante ação, 
iniciativa, concretização, transferência, operacionalização e pragmatismo, 

                                                 
90 Idem, p. 22-23 
91 Idem, p. 23-24  
92 Idem, p. 35-36 
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contrapondo-se à dissociação teoria x prática. (...) A aprendizagem se manifesta 
quando o indivíduo produz alguma mudança em suas ações, posicionamentos, 
habilidades e atitudes.93 

 

Figura 01 - Integração dos Pilares/Educação SEBRAE 

SABER CONHECER 

Teoria cognitiva 

Razão/lógica 

Operações mentais 

Pensar crítico 

Análise 

Argumentação 

Julgamento 

Discernimento 

 

SABER FAZER 

Teoria sociocrítica 

Aplicação 

Pragmatismo 

Iniciativa 

Empreendedorismo 

 

SABER SER/CONVIVER 

Teoria humanista 

Intuição 

Autoconceito 

Pensar criativo 

Síntese 

Emoção 

Sentimentos 

Valores/ética 

 

Fonte: Referências para uma práxis educacional.  Brasília. SEBRAE, 2001 

 

A edificação do novo modelo passa por uma análise comparativa de 

referencias educacionais – uma tradicional e outra orientada por uma nova concepção de 

homem, cuja compreensão permite a “superação de antigas técnicas e modelos de treinamento 

e a construção de uma prática educacional motivadora e eficiente”94, onde o foco principal é o 

aprendiz empreendedor, conforme se apreende na Tabela 05. 

 

                                                 
93 Idem, p. 39-40 
94 Idem, p. 13 
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Tabela 05 -  Visão tradicional x novo paradigma 

Visão Tradicional Novo paradigma 
VALORES/PERCEPÇÃO 

Visão mecanicista e fragmentada do 
conhecimento 

VALORES/PERCEPÇÃO 

Visão sistêmica do conhecimento 

ENSINO 

Ação, gerenciada pelo instrutor, de transmitir 
informações 

EDUCAÇÃO 

Enfatiza o aprender a conhecer, o aprender a 
fazer, o aprender a ser, o aprender a conviver 

INSTRUTOR 

Foco no processo de ensino 

EDUCADOR 

É estimulador de um ambiente plural, 
multidimensional 

ALUNO 

Elemento passivo no processo de ensino 

APRENDIZ 

Centro de referência da ação educacional, agente e 
autor do processo de aprendizagem 

SALA DE AULA 

Espaço físico destinado ao ensino 

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

Não está delimitado por espaço físico, mas pela 
concepção de aprendizagem 

CONTEÚDOS 

Currículo predeterminado, com disciplinas 
isoladas ou temas fragmentados 

CONTEÚDOS 

Processo integrado de construção significativa de 
conhecimento, interdisciplinaridade 

OBJETIVOS 

Comportamentais e com função de controle do 
professor sobre o conteúdo ministrado 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes apropriadas para a realização de um 
propósito 

MEIOS 

Servem para treinar pessoas 

MEIOS 

Desenvolvem formas sofisticadas de comunicação 
multidimensional e sensorial que facilitam o 
aprendizado 

RESULTADOS 

Alcance dos objetivos que podem ser mensurados 

RESULTADOS 

Demonstração do alcance de competência nas 
dimensões aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver, aprender a ser 

Fonte: Referências para uma práxis educacional.  Brasília. SEBRAE, 2001 

 

Os cursos passaram a ser unificados, obedecendo um padrão em todos os 

estados, ou seja, não se permite a adaptações por parte do instrutor como acontecia 

anteriormente. Também foi unificado o processo de cadastramento, seleção, recrutamento, 
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avaliação, acompanhamento e formação dos educadores, que devem atuar como mediadores 

entre o saber sistematizado e as condições lógicas do aprendiz. Mudou ainda a forma de 

avaliação do processo educativo. Anteriormente a avaliação visava aspectos referentes à 

reação dos participantes ao produto educacional disponibilizado e à qualidade da prestação do 

serviço prestado.  Com a nova práxis o objetivo da avaliação é acompanhar o desempenho do 

indivíduo na busca do desenvolvimento do seu potencial, em relação às dimensões do 

aprender, aqui analisadas. Além disso, a avaliação é vista como um meio para o alcance dos 

propósitos estratégicos do SEBRAE, ou seja, deve estar voltada para a transformação social, 

especificamente no que se refere à contribuição dos pequenos empreendimentos para o 

desenvolvimento do país. 

A disseminação da cultura empreendedora de forma massificada aparece em 

propostas educacionais que fazem uso de tecnologias, como vídeo e Internet e veículos de 

comunicação de massa, como rádio e televisão. Nesse sentido inúmeros produtos foram 

formatos para atender os mais diversos tipos de público.  O curso “Aprender a Empreender”, 

cujos principais  objetivos  são aprimorar conhecimentos conceituais, técnicos e instrumentais 

sobre empreendedorismo, finanças e mercado e  desenvolver características que compõem o 

perfil empreendedor, é ofertado em ambientes de Telessalas, onde os participantes assistem 

aos vídeos em grupos e lêem o material impresso, estudando sob a orientação do Agente de 

Educação; através de kit para estudo autônomo com direito à tutoria de um técnico e ainda via 

Internet. Além disso os módulos do “Aprender a Empreender” são veiculados no Canal Futura 

e na Rede Globo e ainda na TV Aperipê de Sergipe. 

O programa de rádio “A gente sabe a gente faz”, veiculado em emissoras de 

todo interior do Brasil,  tem como principal objetivo conscientizar as comunidades sobre a 

importância do desenvolvimento da atividade empreendedora dentro da ótica de 

sustentabilidade do negócio.  São abordados aspectos fundamentais ao bom funcionamento de 

um pequeno empreendimento, como a importância do planejamento e da persistência, 

orientações sobre a formação do preço de venda, crédito e associativismo.  Em 2005 foram 

transmitidos 40 programas educativos com dez minutos de  duração cada, por sete  emissoras 

de rádio sergipanas localizadas em Tobias Barreto, Propriá, Lagarto, Estância, Itabaiana, 

Nossa Senhora da Glória e Frei Paulo. 

Já o “Desafio Sebrae” é uma competição on-line,  criada para atender aos 

estudantes universitários brasileiros de instituições de ensino superior credenciadas ou 
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autorizadas pelo MEC-Ministério da Educação. Os alunos, reunidos em equipes administram 

virtualmente uma empresa. Enfrentam desafios de gestão nas áreas de finanças, recursos 

humanos, aquisição de matérias primas, investimento, mídia e relacionamento com o 

mercado, ou seja, simulam  situações que qualquer empreendedor se defronta na vida real. O 

aprendizado se potencializa através da disputa. As equipes competem em mercados virtuais, 

onde as decisões de cada grupo (empresa) afetam o mercado e são afetadas por ele. O projeto 

reuniu em 2004, ano de sua quarta edição, 56.789 participantes.  

Além do “Aprender a Empreender”, os cursos “Como Vender Mais e 

Melhor”, “Análise e Planejamento Financeiro” e “Iniciando um Pequeno Grande Negócio”, 

são ofertados pela Internet.  No caso de Tobias Barreto, com a implantação do projeto de 

desenvolvimento de arranjo produtivo, os cursos básicos da matriz educacional do SEBRAE, 

além de outros   adaptados às demandas locais foram ofertados à população. E é para Tobias 

Barreto que o estudo se encaminha no capítulo seguinte. 
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                        CAPÍTULO IV 

        ARRANJO PRODUTIVO DE TOBIAS BARRETO/SE –  Adentrando o local 

 

O Arranjo Produtivo de Tobias Barreto, campo empírico para exploração 

das questões de pesquisa deste estudo é um exemplo sintomático das estratégias de 

desenvolvimento econômico e social que estão sendo gestadas nacional e internacionalmente, 

por intermédio  dos poderes público e/ou da iniciativa privada, a partir do esgotamento do 

modelo fordista de produção em massa, da despadronização de produtos,  da desverticalização 

da atividade produtiva, do surgimento de novos padrões de divisão do trabalho e  ainda da 

percepção de que a atuação conjunta de pequenas empresas em arranjos produtivos pode ser a 

forma mais eficiente de geração de inovações, obtenção de economias de escala e entrada em 

novos mercados.  Mas para explorar as particularidades do Arranjo de Tobias Barreto que 

interessam a este estudo, convém antes, entender melhor o conceito e a operacionalidade de 

um Arranjo Produtivo, o modelo que lhe serve de inspiração e também o contexto da 

economia sergipana na qual está inserido. 

 

4.1 - Arranjo Produtivo – a construção de um conceito  

Os termos “arranjos produtivos”, “sistemas produtivos e inovativos locais” e 

outros correlacionados, disseminou-se no mundo nas últimas décadas do século XX, a partir 

do sucesso reconhecido internacionalmente de experiências de aglomerações produtivas com 

concentrações geográficas, como os distritos industriais e os clusters, a exemplos dos casos 

do Baden-Wurttemberg, na Alemanha; da Jutlândia Ocidental, na Dinamarca; de Oyonnax, 

Grenoble e Sophia Antipolis,  na França; do Silicon Valley e da Route 129, nos Estados 

Unidos; e, especialmente, a Terceira Itália, no nordeste da Itália. 

Desde a década de 1980, análises destas experiências destacam as 

características específicas destes arranjos, os contextos socioeconômicos e históricos dos 

quais emergem e a identidade territorial criada.  Estes estudos recuperam o conceito de 

“distrito industrial” cunhado por  Alfred Marshall que, em fins do século XIX,  a partir de um 

padrão de organização comum à Inglaterra daquele período, ressalta a eficiência e a 

competitividade das pequenas firmas de uma mesma indústria localizadas em um mesmo 
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espaço geográfico.  Para o  autor os distritos industriais de pequenas empresas britânicas eram 

a ilustração mais eficiente do  capitalismo.  

Apropriando-se desse conceito e usando trabalhos de italianos como 

Arnaldo Bagnasco95,  que divulgaram na comunidade científica internacional o modelo de 

desenvolvimento econômico alternativo96 dos distritos industriais localizados em seu país, 

autores da linha que ficou conhecida como “especialização flexível”, Piore e Sabel, 

apresentam o lado extremo dos argumentos que consideram arranjos locais de pequenas 

empresas como o formato mais favorável de desenvolvimento industrial, diante da saturação 

dos mercados de massa (fordista) e das dificuldades desse sistema de produção pouco ágil e 

flexível para atender as demandas de produtos especializados e diferenciados (BECATTINI; 

2002; CASSIOLATO & LASTRES, 1999; CACCIA, 2002).  Desse modo,  a despeito das 

críticas a estes autores, quanto à perspectiva desse padrão ser considerado válido para 

diferentes contextos, “a noção de especialização flexível reforçou o reconhecimento da 

importância de articulações geográficas particulares, propondo uma espécie de reconsolidação 

da região como uma unidade de produção integrada” (CASSIOLATO & LASTRES, 1999: 

57) 

No Brasil, os estudos desenvolvidos no âmbito da Rede de Pesquisa em 

Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist)97, fazem uma associação dos termos 

“arranjos” e “sistemas produtivos e inovativos locais”, buscando uma convergência com as 

terminologias “distritos industriais”98 e  “clusters”,  na tentativa de alargar a definição do 

                                                 
95 Arnaldo  Bagnasco foi quem  criou a expressão “Terceira Itália”,  no final dos anos 1970, desdobrando o 
tradicional dualismo italiano entre o Norte desenvolvido que se encontrava em crise (Primeira Itália) e o Sul 
atrasado (Segunda Itália). 
96 Para alguns autores entretanto, o sucesso desse modelo alternativo foi temporário e circunscrito a um período 
específico de transição do modelo fordista para o novo, quando as grandes empresas não responderam de 
imediato às novas demandas, o que abriu espaço para os arranjos locais de pequenas empresas se estabelecerem. 
No momento atual as grandes empresas já estariam organizadas para enfrentar os novos imperativos, inclusive 
organizando-se em redes cada vez mais amplas e complexas, enquanto as pequenas estariam enfrentando 
dificuldades para manter o seu desempenho – mesmo atuando em redes.  Análises mais aprofundadas sobre esses 
diversos pontos de vista podem ser encontrados em COCCO, Giuseppe, URANI, André e GALVÃO,  A.  P. 
(org). Empresários e empregos nos novos territórios produtivos: o caso da Terceira Itália. Rio de Janeiro. 
DP&A, 2002  e também em CASSIOLATO, José. E. e LASTRES, Helena M.M (org). Globalização & Inovação 
localizada: experiências de sistemas locais no Mercosul. Brasília. IBICT/MCT, 1999 
97 A Redesist é uma rede de pesquisa interdisciplinar,  formalizada desde 1997,  sediada no Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com a participação de várias universidades e 
institutos de pesquisa no Brasil, além de manter parcerias com outras instituições da América Latina, Europa e 
Ásia. A rede realiza pesquisas, diagnostica e monitora dezenas de APLs em todo o país. Para saber mais, 
consultar  www. redesist.ie.ufrj.br 
98 Lembrando que esse conceito de distrito industrial remete ao modelo italiano, que por sua vez tem clara 
filiação com o conceito marshalliano de “industrial district”, nada tendo de similar com o Programa de Distritos 
Industriais implantado pelos governos no Brasil a partir da década de 1970 
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objeto de análise e assim, poder incluir diversas realidades particularmente brasileiras.  Desse 

modo, “sistemas produtivos e inovativos locais” 

dizem respeito a aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais – 
produtores, fornecedores, clientes, instituições de ensino, organizações criadoras de 
conhecimento, associações, sindicatos, agências de promoção, apoio, financiamento, 
governos, entre outros – localizados em um mesmo território, com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos 
expressivos de interação, cooperação e aprendizagem. Tais sistemas variam, 
abrangendo desde aqueles mais complexos e articulados até aqueles mais 
rudimentares, os chamados arranjos produtivos locais (APLs) (LEMOS, 2005:08)  

Já o SEBRAE trabalha separadamente os conceitos de Arranjo Produtivo, 

Cluster e Distrito Industrial, evitando estabelecer hierarquias entre eles, entendendo-os como 

sistemas locais de produção geograficamente referenciados, que,  a despeito do grau de 

especialização das empresas em um setor de atividade, do porte e da interdependência entre 

elas,  envolvem, em maior ou menor grau, uma concentração de pequenas e médias empresas 

que possuem sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econômicas, políticas, 

ambientais ou históricas) em um território geograficamente  delimitado (parte de um 

município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras, etc)  

Os Arranjos Produtivos Locais constituem um tipo particular de cluster, formado 
por pequenas e médias empresas, agrupadas em torno de uma profissão ou de um 
negócio, onde se enfatiza o papel desempenhado pelos relacionamentos – formais e 
informais – entre empresas e demais instituições envolvidas. As firmas 
compartilham uma cultura comum e interagem, como um grupo, com o ambiente 
sociocultural local. Essas interações, de natureza cooperativa e/ou competitiva, 
estendem-se além do relacionamento comercial e tendem a gerar, afora os ganhos de 
escala, economias externas, associadas à socialização do conhecimento e à redução 
dos custos de transação (CAPORALI & VOLKER, 2004: 230-231) 

Para o modelo SEBRAE tais definições designam diferentes formas de 

competição/cooperação entre empresas e outras instituições para corrigir, por meio da ação 

coletiva, falhas que prevalescem nos mercados que atuam e para responder organizacional e 

institucionalmente às incertezas com as quais os agentes socioeconômicos se confrontam.  

Nesse sentido reforça-se a importância do capital social, ou seja, do conjunto de normas e 

valores que regem as interações entre os indivíduos - incluindo as instituições que governam a 

sociedade - que podem criar um ambiente propício para os negócios e incentivar o comércio e 

as inovações. A existência de instituições estáveis e de regras claras garante os contratos, 

facilita a gestão de conflitos, limita as práticas monopolistas e assegura que as infrações sejam 

penalizadas, aumentando a sinergia entre os grupos que compõem o sistema local de produção 

(cluster, distrito ou arranjo). Como elementos informais desse capital social há que se 
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acrescentar a confiança mútua e a reputação que fortalecem a interação entre as redes de 

empresas (CAPORALI & VOLKER, 2004). A cooperação tanto horizontal quanto vertical 

que se observa no interior do arranjo local é um fator fundamental na busca de assimetrias 

competitivas das firmas residentes e pode ocorrer de diversas maneiras, 

desde uma ampla rede de subcontratações formais e informais que permeiam no 
interior do arranjo local (cooperação vertical) até uma série de atividades 
cooperativas interfirmas do tipo horizontal como: compartilhamento de informações 
e de bens de capital, joint-ventures em P&D, busca conjunta de novos canais de 
comercialização, promoção conjunta de feiras, dentre outros. A cooperação pode 
também ser oriunda de uma ação coletiva, tendo que criar inclusive instituições com 
o fim de materializá-las e promovê-las99.  

A adoção da terminologia “arranjo produtivo” no Brasil está ligada à 

vantagem de se trabalhar na abordagem coletiva de agentes, a partir do reconhecimento de 

que as políticas tradicionais de tratamento das empresas de forma individual não são 

abrangentes o bastante para um desenvolvimento produtivo e inovativo mais eficiente.  

Assim, os arranjos produtivos entram na pauta das estratégias de desenvolvimento econômico 

e social do país. No âmbito do Governo Federal essa abordagem coletiva aparece no Termo 

de Referência elaborado pelo Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos 

Locais (GTP APL), que estabelece que um APL deve ter um número significativo de 

empreendimentos no território e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade 

produtiva predominante, que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum 

mecanismo de governança, podendo incluir pequenas,  médias e grandes empresas100. 

Daí nasce a questão de como identificar um arranjo produtivo. As 

abordagens quantitativas tradicionais utilizam cálculos de coeficientes locacionais, análise de 

insumo-produto (para mensurar as interações entre as firmas) e técnicas estatísticas de análise 

espacial – instrumentos que ajudam a identificar a concentração relativa de indústrias em uma 

região e os elos entre vendedores e compradores – mas que não esgotam as informações 

relevantes para a identificação de um arranjo. Para complementar, usam-se informações 

qualitativas, como o  reconhecimento das oportunidades por líderes locais, a mobilização das 

forças locais, a presença do espírito empreendedor e a existência de instituições de 

treinamento e pesquisa e de redes empresariais ativas – fatores que concorrem para as 

                                                 
99 CASSIOLATO, José, MACHADO, Marcelo e PALHANO, Alexandre. “A institucionalização das políticas de 
MPME: uma análise internacional”. In: LASTRES, H. (et al.). Interagir para competir: promoção de arranjos 
produtivos e inovativos no Brasil. Brasília. SEBRAE/FINEP/CNPq, 2002, p. 19 
100 Esse termo de referência está disponível em www. desenvolvimento.gov.br, acesso em 24.08.2005 
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vantagens competitivas101.  De acordo com Caporali (2005), levando-se em conta a densidade 

quantitativa pode ser considerado APL uma concentração em torno de uma centena de 

empresas. Exceções para baixo podem ser consideradas a depender dos elementos qualitativos 

encontrados (como a dinâmica de interação). Desse modo, é possível identificar arranjos com 

menos de 50 empresas. Mas, fundamentalmente, além de um número expressivo de empresas, 

um arranjo precisa apresentar uma estrutura produtiva que agrida  mercados externos, ou seja, 

que efetue vendas fora do seu próprio território. 

Com as variações na barra de exigências quantitativa e qualitativa, o 

SEBRAE estima a existência de cerca de 400 arranjos produtivos no Brasil, sendo que, em 

2004, a instituição já estava atuando diretamente em 229 deles. A RedeSist realiza estudos em 

18 arranjos localizados em vários estados do país. Já o programa de desenvolvimento de 

APLs do Governo Federal trabalha com  em 11 APLs piloto102. 

 

4.1.1 - Desenvolvimento e aprendizagem em APLs  

A  promoção de aglomerações produtivas e inovativas não entrou na agenda 

de desenvolvimento da maioria dos países por acaso. Essa tendência, ressaltada em pesquisas 

das mais variadas áreas, baseia-se na possibilidade 

de se gerar conhecimento, crescimento e sustentabilidade nos mais variados tipos e 
formados de empresas de pequeno porte e seus conjuntos, sejam elas de base 
tecnológica ou atuantes em setores tradicionais, com disponibilidade ou escassez de 
recursos, localizadas em ambientes dinâmicos e competitivos ou em regiões menos 
desenvolvidas (LEMOS, 2005-10) 

E argumentos para reforçar os investimentos nessa direção não são poucos 

(CAPORALI & VOLKER, 2004; LEMOS, 2005; ALBAGLI, 2002; SACHS, 2002; 

FRANCO, 2000). O primeiro deles é que os arranjos produtivos interiorizam o 

desenvolvimento já que reúnem freqüentemente mais de um município em uma atividade 

setorial, envolvendo uma significativa porção da população economicamente ativa da região,  

que pode ser beneficiada com programas  focados no aumento da produtividade e na 

eficiência do processo produtivo. Outra razão é que os APLs podem ser a base para um 

                                                 
101 Mais detalhes sobre essas técnicas podem ser encontradas na Metodologia de Desenvolvimento de Arranjos 
Produtivos Locais, disponível para donwloud em www. sebrae.com.br/programaseprojetos 
102 O mapeamento dos APLs trabalhados por estas  três instituições podem ser encontrados respectivamente em 
www. sebrae.com.br, www. redesiste. ie.ufrj.br  e www. desenvolvimento.gov.br 
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programa de desconcentração de renda, visto que a maioria é voltado para a produção de bens 

de consumo de massa, quase sempre de baixo custo, produzidos numa relação 

qualidade/preço adequada à produtividade média do país.  Um terceiro motivo é que os APLs 

são estruturas fortemente especializadas em uma atividade setorial, incorporando diferentes e 

sucessivos elos de uma cadeia produtiva, o que cria o ambiente adequado para que as 

inovações e o aprendizado se difundam de forma mais geral e com maior rapidez, fazendo 

com que a iniciativa empreendedora de vanguarda possa rapidamente atingir atores menos 

avançados. 

No caso específico do Brasil, pode-se acrescentar ainda que os APLs são 

estruturas fortemente resilientes103  que surgiram e consolidaram-se a partir das crises dos 

anos 1970 e 1980, quase sempre sem apoio do setor público, por iniciativa de pessoas que 

ficaram sem alternativa de emprego formal.  Com poucos recursos próprios, sem crédito ou 

orientação, elas se organizaram em pequenas unidades produtivas, aproveitando alguma 

oportunidade existente em seu entorno. Nesse ambiente adverso conseguiram gerar estruturas 

de distribuição diversificadas e ocuparam mercados, mantendo graus de flexibilidade 

elevados. Por isso se tornaram resistentes e adaptativas, qualidades que garantem que 

investimentos públicos e privados têm boas condições de serem aproveitados sem os 

desperdícios comuns em políticas subsidiadas, já que as pessoas que lutaram com obstinação 

para garantir sua sobrevivência saberiam aproveitar ao máximo o apoio que vierem a receber 

(CAPORALI & VOLKER, 2004)  

Em se tratando do acesso ao crédito, do ponto de vista das instituições 

financeiras, os APLs apresentam vantagens por conta de fatores como,  menor risco;  menor 

custo na concessão e possibilidade de acompanhamento;  maior escala, pois o mercado de 

potenciais clientes de amplia; exercício das “finanças de proximidade” que estabelecem um 

clima de confiança mútua entre cliente e agente financeiro; processo de aprendizagem sobre 

as reais necessidades e possibilidade da clientela para atuação em larga escala. Do ponto de 

vista do cliente de micro e pequena empresa, estar em um arranjo propicia maiores e melhores 

opções de serviços financeiros, acesso facilitado ao crédito e possibilidades de ganhos de 

produtividade e competitividade por meio de investimentos coletivos (GUERRA, 2005).  

                                                 
103 A noção de resiliência, originada da Física, diz respeito à propriedade de elasticidade de materiais, que os 
torna aptos a sofrer impactos de forças externas, adaptando-se e retornando depois às condições originais. No  
caso específico brasileiro, tem a ver com o empreendedor por necessidade que temos analisado neste estudo 
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Além disso, o trabalho em arranjo produtivo permite agir diretamente sobre 

os elementos que garantem a competitividade de uma região, quais sejam, a produtividade, o 

conhecimento de mercado e as formas de governança104 institucional.  Nesse sentido,  as 

instituições públicas e privadas de suporte ao desenvolvimento no Brasil já acumularam 

competências geradoras de competitividade. O desafio na verdade é “a construção de um 

sistema de distribuição de competências técnicas, com a gestão do planejamento que otimize 

o uso dos recursos públicos e evite a sua apropriação ilegítima” (CAPORALI & VOLKER, 

2004: 28), porque os custos em si, não são proibitivos. 

Desde que os empresários sejam mobilizados, garantindo a incorporação de sua 
capacidade de iniciativa aos projetos, e as lideranças locais sejam envolvidas na 
utilização dos recursos já existentes no território, o trabalho passa a ter como custos 
principais iniciativas de transferência de conhecimento em gestão, design e 
tecnologia, projetos de agressão a mercados e ações de concepção de estratégia.  

Os fatores escassos tendem a ser os recursos humanos, geralmente com 

baixo nível de formação educacional e limitada capacidade de apropriação de inovações e o 

ambiente de governança local, que tem a ver com a acomodação de interesses conflitantes ou 

diferentes e a realização de ações cooperativas. Mas o fato é que, a  necessidade das MPE 

inseridas em arranjos produtivos aumentarem sua capacidade inovativa é um imperativo de 

sobrevivência diante das mudanças tecnológicas em curso e da busca e inserção em novos 

mercados (inclusive o comércio eletrônico).  Por isso, no que tange às ações voltadas para o 

desenvolvimento desses arranjos, a questão da capacitação empresarial e técnica, o acesso a 

informações sobre mercado, crédito e processos produtivos inovadores adquire fundamental 

importância. Além disso, “a  necessidade de interação e cooperação traz novas demandas por 

inovações institucionais e mudanças culturais, projetando-se a relevância do fortalecimento do 

capital social local” (ALBAGLI, 2002:64).  

Dessa forma, não basta promover a capacitação empresarial e 

empreeendedora focando apenas o aprimoramento de cada empresa individualmente. É 

preciso promover a interação entre estas, de modo a criar uma rede de aprendizagem coletiva 

que permita o intercâmbio de idéias e o compartilhamento de informações e conhecimentos de 

tudo o que for básico para a sobrevivência e competitividade.  Nesse sentido, estudos 

realizados em arranjos em todo o mundo destacam a importância de um agente externo – uma 

agência de desenvolvimento, uma instituição de suporte às MPE ou uma organização de outro 
                                                 
104 Governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públicas e 
privadas administram seus problemas comuns. Diz respeito não só a instituições e regimes formais autorizados a 
impor obediência, mas também a acordos informais que atendam ao interesse das pessoas e instituições. 
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tipo - treinado para exercer o papel de mobilizador e facilitador do desenvolvimento das 

interações sistêmicas em âmbito local105. No caso de Tobias Barreto essa instituição é o 

SEBRAE 

Outro ponto destacado é a participação e assistência de um comitê local de 

empresas e instituições representativas, que atua como força integradora entre câmaras de 

comércio, associações de empregadores, sindicatos, universidades, representantes de 

movimentos sociais, entre outros.  Isso porque é sabido que programas de capacitação 

desenvolvidos apenas por especialistas e pelo setor público, sem uma real participação da 

comunidade a ser capacitada, podem enfrentar resistência para serem implementados.  

O amplo envolvimento e a participação desses atores é de grande importância, pelo 
conhecimento que detêm a respeito das características da região; por representarem 
a dinâmica socioeconômica e institucional local, facilitando a conformação de uma 
rede política mais ou menos informal, em que soluções para problemas comuns 
podem ser encontradas, debatidas e apoiadas coletivamente; e por poderem, desse 
modo, auxiliar a determinar as prioridades e ações de capacitação e informação mais 
oportunas naquele contexto específico (ALBAGLI, 2002: 77) 

De qualquer modo, a natureza das ações de capacitação, informação e 

sensibilização depende das características locais e do tipo ou estágio do arranjo, que pode ser : 

a) informal, com nível tecnológico precário, trabalhadores pouco qualificados, baixo nível de 

confiança e de compartilhamento de informações; b) organizado, contando com infra-

estrutura e serviços coletivos, cultura de rede e cooperação; c) inovador ou centrado em 

atividades intensivas de conhecimento. 

Em quaisquer casos, políticas e ações voltadas para a capacitação, 

informação e sensibilização em APLs devem ser entendidas como um processo contínuo, 

interativo e sistemático de aprendizado, individual e conjunto,  seja dos agentes e agências 

promotoras e fomentadoras desses arranjos, seja das comunidades e empresas beneficiárias 

dessas ações e ainda como suporte para o desenvolvimento e potencialização do capital social 

local e estímulo da cultura do empreendedorismo, cooperação, interação sistêmica e 

responsabilidade social e ambiental. Ou seja, as propostas educacionais para os APLs 

enfrentam o desafio de desenvolver competências amplas que permitam aos agentes 

envolvidos dotarem-se de visão sistêmica e gestão estratégica, de modo a lidarem melhor com 

a complexidade, a profundidade e a velocidade das mudanças em curso.  

                                                 
105 A OCDE, a União Européia e as Nações Unidas dispõem de várias agências que desenvolvem esse tipo de 
trabalho, com destaque para a UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development. No Brasil, o 
SEBRAE é o agente mais conhecido 
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No caso específico do Brasil, conforme analisado no Capítulo II, onde 

predomina o empreendedorismo por necessidade, praticado por empreendedores com baixo 

desempenho econômico e educacional/intelectual (capital humano) e que têm dificuldades de 

estabelecer vínculos de confiança e reciprocidade, atuando em ambientes cujo capital social 

(hábitos, redes e normas sociais) não favorece a integração e coesão da comunidade e o nível 

de governança (arquitetura política) não está devidamente edificado, o desafio não parece ser 

dos menores. 

 

4.2 – O Projeto PROMOS/SEBRAE/BID 

Em 2000, a partir do redirecionamento estratégico do SEBRAE e da 

intenção de ampliar ao máximo suas ações e raio de atuação, sedimentou-se a idéia da 

abordagem coletiva de empresas. Na prática troca-se o varejo pelo atacado, ou seja, o 

atendimento individual às MPE é substituído por ações mais intensas junto aos coletivos de 

MPE.  Os projetos estratégicos passaram a ser implementados dentro de uma perspectiva de 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, obedecendo a um corte loca/regional e 

setorial e organizados através da demanda. Nos documentos relativos ao redirecionamento 

estratégico, os distritos italianos são citados como exemplo a ser seguido porque, além de 

outras vantagens,  

mostra que o associativismo pode viabilizar o acesso ao crédito. Por um lado, 
através de cooperativas de crédito que podem ser úteis, por exemplo, para um 
conjunto de artesãos de determinadas regiões. Por outro, pelas cooperativas de 
garantias de crédito, espécie de garantia solidária que pode ser utilizada por micro e 
pequenas empresas de comunidades carentes106. 

Nasce daí o Programa de Desenvolvimento de Distritos Industriais,  

inspirado na experiência histórica dos Distretti Industrialli (Distritos Industriais) italianos. 

Concebido em parceria com o BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento e a PROMOS-

Agência de Promoção de Negócios da Câmara de Comércio de Milão, onde se buscaram 

pesquisadores e consultores para auxiliar na construção de uma metodologia que pudesse ser 

adaptada às condições brasileiras, o programa é estruturado com o objetivo de desenvolver 

MPE organizadas em aglomerações setoriais, com ênfase na sua eficiência produtiva e 

                                                 
106 Direcionamento Estratégico 1999-2000. Brasília. SEBRAE, 2000 
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competitividade e considerando a equidade social e a sustentabilidade ambiental.  Foram 

escolhidos quatro APLs para o projeto piloto: 

1. pólo de confecções de moda íntima de Nova Friburgo (Rio de Janeiro); 

2. pólo de couro e calçados de Campina Grande (Paraíba); 

3. pólo madeireiro e moveleiro de Paragominas (Pará); 

4. pólo de confecções e artesanato de Tobias Barreto (Sergipe) 

Os quatro pólos apresentam características estruturais de um arranjo 

produtivo não-avançado: constituem uma concentração geográfica (que inclusive abrange 

mais de um município); apresentam elevado grau de especialização setorial; são grupos de 

micro e pequenas empresas sem nucleação por grande empresa ou empresa-âncora; têm baixo 

nível de eficiência coletiva baseada em economias externas e em ação conjunta; apresentam 

coesão e intensidade na divisão de trabalho entre as empresas relativamente limitadas.  

O programa, que adotou a “marca”  Projeto PROMOS/SEBRAE/BID 

trabalha em um ambiente teórico que envolve os conceitos de Arranjo Produtivo Local, 

Cluster e Distrito Industrial, conferindo a este último o sentido de tipo ideal. Assim, a meta é 

transformar os quatro arranjos produtivos (que apresentam dinâmicas particulares) em 

distritos industriais ao estilo italiano, ou seja, um sistema local de inovação estruturado com 

base nas pequenas empresas, sem a existência de grandes empresas como âncora e com uma 

relação de cooperação horizontal intensa – uma formação em rede onde os grupos de 

empresas compartilham valores, conhecimentos, estratégias e trabalham interligadas num mix 

de competição e cooperação que traz como resultados relações estreitas de natureza 

econômica, social e comunitária. 

O modelo de desenvolvimento consolidado na região central e nordeste da 

Itália a partir das décadas de 1950 e 1960 nasceu de um tecido urbano composto de cidades de 

pequeno e médio porte, onde uma rede tradicional de empresas comerciais, artesanais, de 

fábricas de produção em série limitada, de infra-estrutura viária e civis, de equipamentos 

culturais e de administração local, ativou um processo de interação com regiões rurais 

caracterizadas por uma estrutura social particular: a da família rural autônoma, proprietária de 

pequenos lotes de terra.  De acordo com Bagnasco (2002) essa família forneceu ao mercado 
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de trabalho das pequenas empresas industriais, operários polivalentes, formados num meio 

rural auto-suficiente e culturalmente direcionado para a autonomia e a mobilidade. Em 

inúmeros casos, em apenas uma ou duas gerações surgiram dessas famílias rurais, artesãos e 

pequenos empresários, que começaram a acumular pequenos capitais.  A formação do capital, 

as capacidades de gestão, as qualificações técnicas, a confiança recíproca e um bom clima 

social, reforçado pelas sociedades regionais e locais  foram os recursos decisivos para o 

desenvolvimento. 

Tal desenvolvimento, conforme esclarece Becattini (2002) foi favorecido 

pela constituição e consolidação de uma rede estável de conexões com os mercados finais 

(internacionais, inclusive) e pela imposição de uma “imagem” distintiva do distrito, capaz de 

ilustrar as diferentes empresas que o compõem. Os processos produtivos, fracionados em 

fases, permitem a todos os membros do distrito industrial (homens, mulheres, jovens, adultos 

e idosos) participarem, qualquer que seja seu posto de trabalho e seu modo de remuneração 

(salário, participação nos benefícios, remuneração por empreitada, etc), no conjunto do 

processo social de produção. Por conta disso a interpenetração e a sinergia entre a atividade 

produtiva e a vida cotidiana constituem o traço mais representativo do funcionamento do 

distrito.  

Quanto ao controle e regularidade do seu funcionamento, tem-se regras que 

são submetidas, ao mesmo tempo, ao jogo do mercado e a um sistema de sanções sociais 

aplicado pela comunidade. Nesse sentido, o distrito dispõe de um sistema de integração auto-

regulado, uma espécie de governo intermediário da economia associativa, ou seja, associações 

representativas dos interesses econômicos – associações de industriais, de artesãos, de 

trabalhadores -  entidades bilaterais e Câmaras de Comércio, que funcionam como gestoras de 

serviços e contam com uma confiança institucional muito superior à das instituições públicas. 

Essas associações representativas ocupam espaços em campos estratégicos como a formação, 

os serviços de informação e transferência tecnológica e mesmo o próprio planejamento 

econômico local (CORÒ, 2002). Já o lugar do mercado na dinâmica do distrito se define pelo 

reconhecimento da necessidade de sua democratização como condição de produção, ou seja, 

pressupõe a universalização do acesso aos serviços produtivos e a distribuição de renda como 

atributo do sistema para continuar se reproduzindo, o que é possível por conta da constituição 

de redes de empresas (SILVA, 2002). 
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Essa organização em forma de redes, de um mesmo setor industrial, com 

uma proximidade geográfica entre firmas, pessoas e instituições locais é, conforme destacam 

Sengenberg e Pike (2002)  a característica crucial do distrito italiano e que aumenta a eficácia 

dos seguintes fatores: difusão de idéias e inovações técnicas; vários tipos de colaboração, 

tanto entre firmas como de tipo político mais amplo; coesão social e consciência coletiva; 

facilidade e velocidade das transações entre empresas. Há que se destacar também a 

disposição das empresas para a cooperação, para o compartilhamento de idéias sobre novas 

tecnologias ou produtos, o que é feito através das associações representativas que põem uma 

provisão coletiva de serviços e informações ao alcance de pequenas empresas que não 

poderiam pagar individualmente por eles. Além disso o princípio orientador das relações de 

negócios é a confiança, que permite aos empresários investirem, pois sabem que os outros 

membros da comunidade comprarão os produtos do investimento, em vez de se tornarem 

clientes de outros. O empresário sabe que as outras firmas o ajudarão a manter-se como parte 

da comunidade, porque é interessante para eles que sua perícia e capacidade permaneçam no 

pool coletivo de recursos. 

Assim, os distritos italianos conseguem apresentar uma alta performance 

produtiva que associa crescimento econômico, competitividade e desenvolvimento social. De 

acordo com censo realizado em 1981, os setores industriais que mais foram sujeitos ao 

agrupamento em distrito relação à quantidade  são: vestuário (16), móveis (12), calçados (11) 

e têxtil (5), distribuídos principalmente ao longo das regiões de Emilia Romagna, Vêneto e 

Lombardia, onde são produzidas mercadorias que se destacam pela qualidade, design e 

capacidade de penetração em nichos de mercado que exigem um grau de sofisticação e/ou 

diferenciação em relação aos bens de consumo de massa. Estas regiões apresentam altos 

índices de renda per capita, de emprego industrial, de capacitação profissional e 

especialização produtiva, e baixo nível de desemprego. 

Os pesquisadores (BAGNASCO, 2002; CORÒ, 2002; BECATTINI, 2002; 

GURISSATI, 2002)  ressaltam que o processo de constituição dos distritos italianos foi 

espontâneo e se realizou sem apoio de governos (e apesar deles),  dentro de um clima social, 

cultural e político particular, numa conjuntura histórica dada. Sendo assim, como pensar em 

replicar esse modelo para outros países?  Segundo estes mesmos pesquisadores e outros 

(SILVA, 2002; SACHS, 2002; CAPORALI & VOLKER, 2004) trata-se de utilizar os 

atributos da dinâmica constitutiva desses distritos – confiança, empreendimentos coletivos,  

jogo cooperativo e competitivo, desenvolvimento de atividades de ponta, abertura de 
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mercados externos -  para suscitar questões novas e relevantes para as políticas direcionadas 

ao desenvolvimento. Nesse sentido, cabe perceber que a experiência italiana leva a 

valorização da dinâmica econômica, social e política dos ambientes regionais e locais, nas 

suas especificidades e capacidades de sustentação. Caberia, diante desse modelo, estimular as 

comunidades locais a encontrar seu caminho e apoiá-las em seus empreendimentos. 

Foi tomando como base esses conceitos que os técnicos do SEBRAE 

elaboraram a metodologia107 de intervenção nos quatro pólos e que é estruturada em torno de 

três eixos, vistos como linhas convergentes e simultâneas de trabalho, em torno dos quais 

gravita uma multiplicidade de ações, projetos e metas de modo a se buscar, ao mesmo tempo, 

a construção de uma dinâmica de distrito, o desenvolvimento da produção e da empresa e a 

busca e acesso a novos mercados. 

No eixo da Dinâmica do Distrito, procura-se trabalhar as instituições que 

atuam sobre fundamentos técnicos, tais como formação de mão-de-obra, as que regulam a 

base legal das empresas, organizações da sociedade civil e poder público, ou seja, busca-se 

atuar na base da governança local. O trabalho nesse eixo visa gerar iniciativas de 

aperfeiçoamento da interação dos diversos setores conectados com o setor empresarial ou, em 

outras palavras, fomentar a cultura associativa108. É onde se inclui a previsão de construção de 

centros tecnológicos prestadores de serviço, a gestão dos recursos naturais com a conservação 

das condições ambientais, o desenvolvimento da solidariedade e da confiança mútuas, a 

discussão e solução de problemas sociais e as estratégias de acesso ao crédito e infra-estrutura 

e, principalmente a construção de atitudes positivas no rumo do desenvolvimento técnico, 

tecnológico e econômico. Aqui se dá o conteúdo institucional ao programa de intervenção, 

através da criação de um Fórum Distrital109 de gestão do arranjo, composto por representantes 

dos setores produtivo e público, de entidades de classe, ONGs e demais instituições 

representativas da região. 

Esse fórum permite construir paulatinamente, uma consciência coletiva com o 
objetivo de estabelecer o reconhecimento e visualização do APL como um todo, 
definindo a atuação e a importância dos seus diversos atores, fomentando sua 
organização e definindo os critérios e as rotinas de participação coletiva. O 
planejamento participativo é o principal instrumento social para o desenvolvimento 

                                                 
107  Esta  metodologia (versão 2.0)  está disponível para consulta e donwload no site  www. sebrae.com.br  
108 Na metodologia, cultura associativa está ligada a atividades que promovem a integração dos empresários para 
produzir, comprar ou vender juntos em ações coordenadas com as ações do mercado 
109 O Fórum Distrital é o espaço de debate onde são analisados e concebidos projetos, iniciativas, estratégias e 
avaliados os resultados. A regra básica é democrática: o mérito é submetido ao juízo público; a voz de cada um 
tem o valor que lhe atribui a instância coletiva, o voto de cada um tem valor unitário. 
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do APL, incluindo no processo todos os atores capazes de assegurar uma 
representatividade ampla. Esse trabalho de inclusão tem como objetivo alargar o 
fórum de participação, de modo a criar procedimentos de consulta social e 
intersetorial, garantindo maior representatividade e produtividade nas reuniões 
(CAPORALI & VOLKER, 2004: 41-42) 

O eixo de Desenvolvimento Empresarial e Organização da Produção 

envolve trabalhos voltados para a produtividade física – quantitativa e qualitativa - da 

empresa. Fazem parte desse eixo as questões de eficiência tecnológica, qualidade, design, 

logística, requisitos essenciais à geração de uma relação qualidade/preço que viabilize o 

crescimento de mercado. Aqui se realizam ações para melhorar o gerenciamento das 

empresas, o que inclui custos, recursos humanos, produção, fluxo de caixa, finanças e gestão 

de uma forma geral. Neste eixo estão concentrados os programas de qualificação de gestores, 

de enriquecimento e ampliação do capital humano das empresas, de formação profissional, de 

empreendedorismo e de aprimoramento de processos burocráticos visando alcançar maior 

eficiência.  Também se inclui nesse âmbito o fomento à produção cooperativa110, que permite 

mapear insumos de uso comum, criar rotinas coletivas de inovação tecnológica ou da sua 

difusão e estabelecer mecanismos de inovação em design. 

No eixo Informação e Acesso a Mercados inclui-se tudo que está 

relacionado à venda, o que impõe a necessidade de conhecer o mercado e os interesses que lhe 

cercam, a qualidade dos produtos vendidos e o pós-venda das empresas do APL,  e  a 

concorrência. Trabalhar nesse eixo significa fomentar a produção qualificada, mapear novos 

canais de comercialização e novos padrões de logística, incrementar projetos de marketing, 

participar de feiras e missões  para apreender como se faz e o que se faz fora do APL. 

Tendo em vista os resultados esperados em cada eixo, quais sejam: no Eixo 

1 o desenvolvimento do Fórum Distrital, o fortalecimento da cultural associativa, a criação de 

centros de serviços; no Eixo 2, a melhoria na gestão empresarial, o aumento da produtividade 

e a melhoria da qualidade dos produtos; no Eixo 3, o acesso a novos mercados e a 

internacionalização do APL, foi construído um sistema de indicadores de monitoramento e  

avaliação dos efeitos das ações implementadas pelo programa.  Os indicadores de 

capacitação abrangem fatores que determinam a competitividade sob o aspecto dos avanços 

tecnológicos em produtos e processos, inserções de novas formas de gestão e também aqueles 

                                                 
110 Aqui cooperação é o instrumento em que as partes reconhecem que possuem recursos, expertise e 
conhecimento, e que trabalhando juntas, reduzem os custos de suas transações, melhoram a sua performance na 
área de atuação, minimizam as desconfianças mútuas e promovem o desenvolvimento. 
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associados à cooperação interfirmas. Os indicadores de eficiência são os relacionados à 

utilização dos fatores de produção e os indicadores de desempenho são aqueles relativos à 

participação do setor no mercado nacional e internacional.  

Desse modo, pode-se perceber que as ações realizadas no Eixo 1 (Dinâmica 

de Distrito) e  no Eixo 2 (Desenvolvimento Empresarial) são as que atuam mais diretamente 

com os processos de capacitação/formação dos empreendedores e mão-de-obra local, se bem 

que, a aprendizagem, sob diversas modalidades também pode ser vista nas estratégias 

relacionadas ao Eixo 3 (Informação e Acesso a Mercados).  Aqui fica claro porque a 

formação é conceituada na metodologia como sendo um leque de ferramentas utilizado para 

trabalhar algo – a competência gerencial e produtiva – e não um objeto ou um objetivo 

existente em si mesmo nos trabalhos do APL.  Nesse sentido, a formação é entendida como 

um processo permanente, continuado, amplo, que perpassa todos os trabalhos realizados no 

âmbito do programa de desenvolvimento do APL, sendo fundamental para o alcance dos 

resultados. 

Tal processo de aprendizado envolve inclusive os articuladores 

(SEBRAE/PROMOS/BID) do projeto, já que os trabalhos concretos para obtenção dos 

resultados, mesmo fundados em uma metodologia bem articulada conceitualmente, enfrentam 

uma série de obstáculos, visto que cada arranjo produtivo é um sistema complexo que 

funciona por meio de uma lógica própria em que os interesses e relações instalados nem 

sempre são convergentes.  Outra dificuldade, conforme analisa Botafogo (2003), diz respeito 

à temporalidade adequada à implantação das iniciativas e as transformações sociais 

conseqüentemente esperadas.  Não se sabe qual o tempo necessário ao aprendizado dos 

conceitos, das informações e realidades de mercados distantes e das metas introduzidas no 

trabalho ou para a transformação das atitudes de empresários, governos, instituições de 

formação e serviço. Não se sabe o tempo de transformações das instituições locais necessárias 

ao bom funcionamento do APL – transformações que estão ligadas a estruturas de poder. 

Além disso, na construção da estratégia para implantação do programa há que se pensar como 

trabalhar o grupo (empresas e instituições locais) como um todo. Nesse caso, parece mais 

apropriado acercar-se de um grupo com maior capacidade de ação e transformação e trabalhá-

lo com maior intensidade. Este grupo de vanguarda seria o disseminador de soluções no APL. 

De qualquer modo, a intensidade da execução do programa depende dos 

recursos disponíveis, do grau de mobilização dos atores sociais e da estrutura geral do APL.  
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Os quatro pólos em que o Projeto PROMOS/SEBRAE/BID está sendo realizado guardam 

grandes diferenças entre si.  Enquanto o Rio de Janeiro tem IDH superior à média nacional 

(0,802), Sergipe (0,687) e Paraíba (0,678) estão próximos dos estados com menor IDH do 

Brasil e Pará aparece em lugar intermediário (0,720). Indicadores populacionais, sociais e 

econômicos também ressaltam as diferenças entre os pólos, ou seja, as ações e trabalhos 

executados devem respeitar tais particularidades. Para o objetivo deste estudo, interessa 

analisar o pólo de confecções e artesanato de Tobias Barreto/SE e os processos de formação 

executados dentro do Projeto citado.  

 

4.3 -  Tobias Barreto: de APL a Distrito 

Tobias Barreto, localizado a 127 Km da capital Aracaju,  no agreste 

sergipano, apresentava em 2000, segundo dados do IBGE,  uma população de 43.139 pessoas, 

das quais 27.499 na área urbana e 15.640 na área rural. Os dados do PNUD registram um IDH 

de 0,596 nesse mesmo período, ou seja, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento. Mas em relação aos demais municípios do Estado, Tobias Barreto 

apresenta uma situação ruim: ocupa a 55ª posição, sendo que 54 municípios (72,0%) estão em 

situação melhor e 20 municípios (28,0%) estão em situação pior ou igual. Ainda de acordo 

com o PNUD 60,9% da população está dentro dos limites da pobreza (medida pela proporção 

de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do 

salário mínimo vigente em agosto de 2000).  

O município surgiu no final do século XVI como um pequeno povoado às 

margens do Rio Real. No século XVIII, Campos, como era conhecido,  tinha a criação de 

gado como principal atividade produtiva, sendo o maior centro de exportação de couro de sola 

da capitania de Sergipe. Em 1835 o povoado de Campos foi elevado à categoria de vila e, em 

1909,  a  município. Em 7 de dezembro de 1943 o município mudou de nome em homenagem 

ao filho mais ilustre da terra, o intelectual, poeta, escritor e político Tobias Barreto111.  O  

tradicional pólo de confecções e artesanato112 começou a se estruturar como principal 

                                                 
111 Conta-se que Tobias Barreto, em seu leito de morte, teria dito: “quero muita cultura na minha cidade”. Mas o 
povo entendeu: ”quero muita costura em minha cidade”.  E o seu desejo, desentendimentos à parte, foi cumprido. 
112 O projeto de desenvolvimento do  APL de Tobias Barreto, além da fabricação e venda de confecções em 
empresas localizadas nos limites urbanos do município, também abrange a produção do bordado artesanal, 
atualmente organizado em seis associações de bordadeiras dos povoados Capitoa, Jabeberi, Samambaia, Barriga, 
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atividade econômica a partir desse período, acompanhando o processo de industrialização e 

urbanização de Sergipe, sendo afetado particularmente pelas mudanças ocorridas na cadeia 

têxtil-confecção, o que nos remete à necessidade de visualizar, mesmo brevemente, alguns 

aspectos da conjuntura econômica do Estado no que se refere a esse setor em particular.   

 

Figura 02 – Mapa localização Tobias Barreto 

 
Fonte: História dos Municípios. Aracaju, Edição Cinform, 2002 

 

4.3.1  – Panorama da Economia de Sergipe 

A industrialização de Sergipe, assim como no Brasil em geral, foi marcada 

pelas fábricas têxteis.  As  primeiras unidades industriais implantadas em solo sergipano 

datam do final do século XIX, com a instalação de unidades de fiação e tecelagem.  Uma 

diversificação industrial só começou a ser registrada a partir do século XX, com a 

implantação de unidades  de processamento do coco, mas foi a partir de 1950 que a economia 

sergipana atingiu um nível mais elevado de complexidade, à medida que se desenvolvia o 

processo de urbanização e crescimento do  Estado e da descoberta do campo petrolífero e 

instalação de indústrias petroquímicas. 

                                                                                                                                                         
Taquara e Agrovila. Este estudo, por conta das limitações de tempo e escopo, limita-se ao segmento de 
confecções e artesanato no núcleo urbano. 
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Além disso, as políticas de incentivos fiscais ampliaram o número de 

atividades e de unidades industriais, diversificando alguns segmentos da economia, 

favorecendo a modernização de outros e a abertura de oportunidades de emprego. Mas a partir 

de 1980, as indústrias têxteis sergipanas foram particularmente afetadas pelas mudanças 

tecnológicas e abertura dos mercados. É nesse período que, sem poder competitivo para 

disputar com a produção têxtil dos países do sul da Ásia nos segmentos de produtos 

padronizados e de menor valor agregado, as nações industrializadas investiram na 

diferenciação do produto propiciada pelas novas fibras químicas e em maiores flexibilidade e 

agilidade, intensificando a especialização nos produtos de moda. 

Em Sergipe, essa desvantagem competitiva se traduziu em redução do 

quadro de funcionários e tentativas apressadas de investimentos em tecnologias.  Empresas 

tradicionais de confecções como a Alpargatas e a Vila Romana faliram. Em Tobias Barreto, o 

processo de modernização do pólo foi interrompido. A crise atingiu em cheio os pequenos 

negócios de confecções, que dependiam de fornecedores de matéria-prima locais, já que a 

informalidade das empresas impossibilitava o acesso a outros mercados. Somado a isso, 

vieram a concorrência com artigos de outros centros produtores como Santa Cruz do 

Capibaribe/PE e ainda as dificuldades econômicas do país que fizeram crescer a 

inadimplência, o que levou muitas fabriquetas de “fundo de quintal” à falência. 

A partir de 1995 a indústria de confecções em Sergipe registrou o 

surgimento de novas empresas, atraídas pelo PSDI-Programa Sergipano de Desenvolvimento 

Industrial, que garantia atrativos incentivos fiscais  atrativos.  Os números aparecem em um 

diagnóstico da indústria têxtil e de confecções elaborado pelo professor Ricardo Lacerda, do 

departamento de economia da Universidade Federal de Sergipe, por solicitação do SEBRAE. 

Foram pesquisadas 15 indústrias têxteis e 34 indústrias de confecção em 12 municípios 

sergipanos. A pesquisa, realizada em 2002, envolveu todos os processos da cadeia: fiação, 

tecelagem, malharia, acabamento e confecção113. 

                                                 
113 A cadeia têxtil-confecção é formada por várias atividades e está associada a outros complexos produtivos, 
como o químico/petroquímico e o agropecuário, de onde provêem matérias-primas e outros insumos. As 
principais etapas são: 1) produção e o beneficiamento do algodão ou a produção de fibras sintéticas (derivadas de 
subprodutos do petróleo - o poliéster, náilon, acrílico, propileno etc). A mistura de fibras naturais e sintéticas 
permite uma variada gama de fios mistos; 2) Fiação do algodão compreende diversas operações através das quais 
as fibras seguem uma mesma direção – paralelizadas – e torcidas de modo a se prenderem umas às outras por 
atrito; 3) Tecelagem: tecelagem plana e a malharia. Na tecelagem plana existem basicamente três linhas 
importantes de tecidos: a) Os tecidos pesados, composto dos índigos, dos brins e roupas profissionais; b) Tecidos 
de camisaria, c) O tecido para cama, mesa e banho e para decoração; 4) O acabamento que proporciona conforto, 
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O levantamento mostrou que o parque tecnológico é relativamente novo: 

70% dos equipamentos da indústria de confecção têm menos de 5 anos de uso.  Já na indústria 

têxtil, 21% do maquinário é de última geração – um percentual que está relacionado ao 

aumento da  competitividade do mercado que obrigou as empresas a investir maciçamente em 

tecnologia mas que acabou provocando uma redução na oferta de emprego. Hoje a média de 

funcionários das indústrias têxteis não passa de 300 pessoas. Contraditoriamente, a evolução 

tecnológica não foi acompanhada de investimentos em especialização profissional: 73% das 

empresas não têm programa de desenvolvimento de recursos humanos e 64% dos 

funcionários têm apenas o ensino fundamental, metade deles, incompleto. Não é a toa que 

uma das principais dificuldades apontadas pelas empresas é a falta de mão de obra 

qualificada. 

Outra grande reclamação é a dificuldade de comprar matéria prima. Nesse 

ponto a pesquisa mostra um descompasso no mercado: enquanto a indústria de confecção 

vende 56% de sua produção no mercado local, a indústria têxtil, que seria uma fornecedora, 

vende 47% da produção fora do estado. A dificuldade para se abastecer de matéria prima é 

também uma queixa das empresas de pequeno porte, que cresceram em quantidade mas não 

em qualidade. Em 81% delas não existe programa de qualidade total, por isso mesmo, além da 

falta de capital de giro,  enfrentam dificuldades no processo de produção.  Os empresários, 

quando indagados sobre a situação atual do setor,  qualificaram-na como “menos pior” do que 

em 1999, quando houve a desvalorização cambial.  Mas os custos financeiros elevados, a má 

qualificação da mão de obra,  as exigências de acompanhamento da evolução tecnológica, a 

distância dos mercados fornecedores de matéria prima ainda emperram o processo de 

desenvolvimento de muitas das que sobreviveram ou surgiram após a crise. 

Na pesquisa foram identificados três pólos de confecções em Sergipe, com 

características bem diferentes. O Pólo Metropolitano que abrange Aracaju e o município 

vizinho de Nossa Senhora do Socorro é o mais diversificado: são empresas de grande, 

pequeno e médio porte,  tanto na indústria têxtil como na de confecções. O Pólo de Tobias 

Barreto, na região centro-sul,  é caracterizado por micro e pequenas empresas de confecções: 

são mais de mil.  Já o Pólo de Itabaianinha, no agreste sergipano, o mais recente, é onde estão 

                                                                                                                                                         
durabilidade e propriedades específicas ao produto; 5) A indústria de confecções que é o elo final da cadeia 
produtiva têxtil-confecção. A confecção envolve o corte, a costura e o acabamento (LACERDA & HANSEN, 
2004) 
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instaladas as empresas que foram atraídas pelos incentivos fiscais concedidos pelo governo 

estadual. 

 

4.3.2 – Aspectos da indústria de confecções  

Conforme analisam Lacerda & Hansen (2004), em relatório elaborado para 

a RedeSist e SEBRAE115, na dinâmica concorrencial da cadeia têxtil  o setor de confecção é o 

principal consumidor. Mas, diferentemente do têxtil, a confecção é marcada pelo predomínio 

de pequenas empresas – elas respondem por cerca de 70% das empresas do setor. O processo 

de concentração no setor é dificultado pelas reduzidas barreiras tecnológicas à criação de 

novos negócios, já que o equipamento básico continua sendo a máquina de costura, que exige 

baixo investimento.  Em compensação, o setor é marcado pela diversidade (pode ser 

subdividido em 21 ramos distintos entre os quais se destacam artigos de cama, mesa e banho, 

peças íntimas, vestuário e acessório), heterogeneidade (em termos de escala podem ser 

encontradas empresas com menos de 10 trabalhadores a mais de 40 mil, com faturamentos 

mínimos ou máximos) e pulverização da demanda (tanto em número de produtos quanto ao 

mercado consumidor).  

É um segmento em que os custos e a gestão da empresa são fatores 

fundamentais para a competitividade. Do mesmo modo, investimentos em fatores intangíveis 

como design, marketing e na qualificação de recursos humanos são igualmente decisivos. As 

empresas  fazem uso intensivo da força de trabalho por conta de dificuldades de introdução de 

inovações tecnológicas nas etapas de montagem e costura (o manuseio da matéria-prima é 

difícil dada a existência de grande variedade de texturas). Algumas inovações como o CAD 

(Computer Aided Design)/CAM (Computer Aided Manufacturing), dispositivos de controle 

numérico que possibilitam na fase de corte do tecido,  diminuir o tempo de produção e de 

desperdício de matéria-prima e aumentar a flexibilidade produtiva contribuíram para 

aumentar produtividade e competitividade de algumas empresas. Porém, a costura ainda é a 

fase principal do processo (cerca de 80% do trabalho produtivo) e onde os avanços 

tecnológicos são menos observados, uma vez que esta etapa é altamente intensiva em 

trabalho, o que faz com o processo de confecção seja altamente dependente da habilidade e do 

                                                 
115 A análise faz parte de relatório sobre o Arranjo Produtivo de Tobias Barreto, disponível para donwload no 
site  www. ie.ufrj.br/redesist 
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ritmo da mão-de-obra. Assim, as inovações no setor de confecção originam-se muitas vezes 

de processos de aprendizagem decorrentes de relacionamentos horizontais entre empresas 

aglomeradas em arranjos produtivos locais ou de relações verticalizadas, por meio de canais 

de subcontratação, com a capacitação de pequenas e médias empresas encarregadas de 

elaborar partes ou etapas da produção.  

De acordo com estudo sobre a eficiência econômica e competitividade da 

cadeia têxtil brasileira115, não se pode desconsiderar, no caso das confecções, as duas 

características mais marcantes do segmento: intensivo em mão-de-obra116 e formado em sua 

maioria por empresas de pequeno porte, muitas das quais inseridas na informalidade 

econômica. Essa informalidade impacta negativamente na competitividade do setor, uma vez 

que as chamadas oficinas de costura de fundo de quintal, que não pagam imposto, distorcem o 

sistema de preços afetando  diretamente a rentabilidade das empresas formais, justamente as 

que possuem maior capacidade de investimento em modernização. Para as pequenas empresas 

informais, a saída, dada a restrição financeira para a aquisição de moderno maquinário, passa 

necessariamente pela formação de pólos (ou arranjos produtivos) de confecções. Os pólos, 

além de possibilitarem a formação de centrais de compras e de vendas, centralização de 

treinamento de mão-de-obra e difusão de técnicas entre os pequenos, a formação de parcerias 

para a utilização de equipamentos de CAD/CAM de uso compartilhado iria diminuir os 

desperdícios típicos encontrados em pequenas confecções que não dispõem de recursos 

suficientes para a automação do processo produtivo anterior à fase da costura.  

O estudo constata que as  empresas de pequeno porte estão adotando novos 

paradigmas, com concentração de esforço mercadológico em nichos de mercado e em 

produtos com alto valor adicionado, além de reformas concentradas nos processos de gestão. 

Enfrentam entretanto problemas relativos a custos para uma reestruturação produtiva e 

tecnológica.  Como esse segmento de empresas têm alto coeficiente de emprego, deveriam 

merecer prioridade nas formas de atuação do Estado.  Nesse sentido, o segmento têxtil e de 

confecções foi selecionado, dentre os oito setores considerados estratégicos para a política de 

incentivo às exportações do governo federal.  Os segmentos dessa cadeia foram apontados 

                                                 
115 O estudo “Eficiência Econômica e a Competitividade da Cadeia Têxtil Brasileira", foi realizado pelo 
SEBRAE em parceria com Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional de Agricultura 
(CNA), no ano de 2000.  Disponível em www. sebrae.com.br/cooperecrescer/cadeiasprodutivas 
116 Por isso mesmo, várias  são as empresas que já instalaram ou desejam instalar unidades de confecção no 
Nordeste, interessadas no benefício da mão-de-obra barata. 
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como prioritários em programa conjunto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), em setembro de 2001.  

E é no setor têxtil que, inicialmente, as mulheres encontraram maiores 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho. A fabricação de produtos têxteis em 

Sergipe, de acordo com pesquisa de Cruz (2005) representa 23 (4,3%) do total das 536 

unidades industriais (somando-se indústrias extrativas e de transformação). Mas os dados 

levantados em uma das mais tradicionais e maiores indústrias têxteis de Sergipe117 constata 

que no universo de 452 trabalhadores, apenas 32,7% são mulheres, o que questiona a tese da 

“feminização” do trabalho no setor têxtil, sugerindo barreiras de acesso/inserção para as 

mulheres. Além disso, o espaço operacional da empresa é predominantemente masculino, 

inclusive no uso de inovações tecnológicas.   

A pesquisa confirma a segmentação horizontal (predomínio de mulheres em 

atividades secundárias, concentração dos empregos femininos em um pequeno número de 

setores, atividades e profissões como caixa, vendedor e fiandeiro, ajudantes e assistentes 

administrativos) e a segmentação vertical ou hierárquica (dificuldade de ocupar postos de 

direção na hierarquia da empresa ex: gerentes, supervisoras,) com as mulheres tendo pequenas 

chances de ascender profissionalmente e de assumir maiores responsabilidades e qualificações 

mais especializadas. Assim, a assimetria entre os sexos desvantajosa para as mulheres 

contribui para tornar as trabalhadoras mais vulneráveis ao processo de exclusão. 

Em situação de exclusão, que se traduz em desemprego, as inserções 

produtivas para a maioria das mulheres, especialmente aquelas de baixo nível de escolaridade,  

limitam-se basicamente a trabalhos que podem ser executados na própria residência, para que 

possam  compatibilizar os cuidados com a casa e a família. Por isso, no caso da cadeia têxtil, a 

fabricação e comercialização de confecções tornam-se potencial fonte de ocupação e renda, o 

que pode ser comprovado nas pesquisas relativas ao pólo de confecções e artesanato de 

Tobias Barreto. Só que lá as mulheres não só respondem pela maioria das ocupações no 

processo produtivo, como têm forte presença entre os sócios fundadores: representam 55,6% 

dos gestores nos microempreendimentos,  42,9% nas pequenas empresas e 50% nas médias118. 

                                                 
117 Fábrica de Fiação e Tecelagem Confiança,  fundada em 1907 sob o nome de Ribeiro Chaves & Cia, 
localizada em Aracaju 
118 LACERDA, Ricardo e HANSEN, Dan L. Arranjo Produtivo de Confecções de Tobias Barreto/SE. RedeSist, 
2004. Disponível em www. ie.ufrj.br/redesist 
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Em Tobias Barreto portanto, as inserções produtivas das mulheres na cadeia têxtil se dão 

também pelas iniciativas empreendedoras – que são as que este estudo quer destacar. 

 

4.3.3 – O APL de Tobias Barreto: características e ações 

O pólo de confecções e artesanato começou a se estruturar a partir de 1940,  

existindo ainda hoje, estabelecimentos de fabricação de confecções que iniciaram as 

atividades nessa década . Mas foi a partir de 1970 que o município começou a se destacar no 

comércio em geral, inclusive dos bordados Rechilieu, que foram introduzidos na região pelos 

colonizadores ibéricos.  A partir das casas de família patriarcais os bordados se popularizaram 

pelas mãos de mulheres que saíam dos povoados para vender a produção na cidade, atraindo a 

atenção dos baianos que começaram a freqüentar a feira de Tobias Barreto para comprá-los 

(normalmente com intenção de revenda). Assim surgiu a Feira da Coruja, realizada na noite 

de domingo para segunda-feira. Em 1986 a feira foi transferida para o centro comercial do 

município, inaugurado naquele ano. 

A partir daí se intensificou o surgimento de novos negócios, principalmente 

aqueles dedicados à fabricação de confecções de cama, mesa, banho e vestuário. De acordo 

com levantamento direto feito pelo SEBRAE em 2002, dos 1319 estabelecimentos instalados 

no Pólo, 1.015  fabricavam confecções. Destes, 319 além de fabricar também 

comercializavam os produtos.  A pesquisa revelou um total de 3.382 pessoas ocupadas nas 

atividades de fabricação e comercialização de confecções e produtos correlatos, sendo que a 

atividade de confecção respondia por cerca de 66% do pessoal ocupado. A produção mensal 

estimada era de 877 mil peças, com destaque para lençóis e colchas, calças, baby-dolls e 

camisolas, bermudas e shorts, roupas íntimas, camisas, jogos de cozinha, capa de sofá, artigos 

para recém-nascidos e mosquiteiros. Destaca-se também a produção de bordados artesanais, 

trabalho que envolve cerca de 500 artesãs nos povoados. 

Entre os pontos fracos apontados pela pesquisa estavam: a fraca qualificação 

empresarial e da mão-de-obra; o excesso de informalidade (95% dos negócios não tinham 

registro); a baixa escolaridade (80% das pessoas concluíram apenas o ensino fundamental); a 

ausência de organização sindical e de lideranças empresariais; a dificuldade de acesso ao 

crédito; e o abastecimento de água ineficiente.  Em contrapartida o APL apresentava uma 

cultura comercial sedimentada, com variedade de produtos e um canal de escoamento seguro 
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(a Feira da Coruja);  mão de obra abundante e treinada desde a infância para trabalhar com 

atividades de costura e bordado; infra-estrutura em temos de estrada, telefonia e proximidade 

com o porto de Sergipe; existência de instituições financeiras (Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste, Banco do Estado de Sergipe, Caixa Econômica Federal) e do CEAP- Centro de 

Apoio a Pequenos Empreendimentos para o microcrédito. O pólo conta também com uma 

área com infra-estrutura básica para instalação de empresas de maior porte, criada no final da 

década de 1990 pela CODISE-Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado de 

Sergipe. As empresas, no entanto, preferem se instalar no povoado Lagoa Redonda, 

pertencente ao município de Itapicuru/BA, onde foi implantada uma área similar com regime 

fiscal mais vantajoso. 

Esse pólo tradicional de confecção, de acordo com relatório de Lacerda & 

Hansen (2004), está assentado na produção doméstica, composta por pequena fábrica informal 

instalada na residência do(a) proprietário(a) que desenvolve as atividades com auxílio de 

alguns funcionários, familiares ou não. Algumas repassam parte da produção para costureiras 

autônomas que possuem sua própria máquina de costura e trabalham sob encomenda.  Só a 

partir de 1990 é que foram implantadas unidades de produção em escala industrial, com 

divisão técnica do trabalho mais definida, instaladas em locais contíguos ou separados das 

residências. Além das unidades de fabricação de confecções, há uma diversidade de atores 

relacionados diretamente com a produção, tais como: comércio varejista (lojas, boxes e 

bancas de feira – cerca de 650 pontos de venda), comércio atacadista de tecidos e aviamentos, 

fornecedores de máquinas e de serviços de manutenção, contabilidade, publicidade, design, 

silk-screen, bordadeiras (que fazem apliques em peças de confecções), representantes 

comerciais, sacoleiras e intermediários.    

As compras de insumos e matéria-prima mais utilizados no processo de 

fabricação são realizadas na própria localidade, especialmente pelas micro e pequenas 

empresas, que só recorrem aos atacadistas e fabricantes da região Sudeste quando necessitam 

de produtos  específicos ou mais variados, que não são encontrados na cidade. Quanto às 

relações de trabalho predominam os serviços terceirizados e/ou temporários, especialmente 

nas microempresas119, que respondem por 60% da força de trabalho. Mesmo nas empresas 

                                                 
119 Lembrando que, de acordo com a classificação do SEBRAE, microemepresa na indústria é aquela que possui 
até 19 pessoas ocupadas; no comércio e serviços, até 09 pessoas ocupadas. Pequena empresa na  indústria, de  20 
a 99 pessoas ocupadas;  no comércio e serviços, de 10 a 49 pessoas ocupadas.  Este critério foi usado na pesquisa 
de Lacerda & Hansen (2004)  e é também utilizado neste estudo. 
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pequenas, formalizadas e melhor estruturadas, a mão-de-obra terceirizada é muito expressiva, 

representando 27,8% do total de pessoas ocupadas.  Os aspectos relativos à mão-de-obra, 

como a disponibilidade de força de trabalho qualificado e o seu baixo custo, foram apontados 

pelas empresas como sendo vantagens do pólo. No entanto, a escolaridade dessa força de 

trabalho é muito reduzida, o que se constitui uma das principais dificuldades para a 

incorporação de métodos produtivos e gerenciais mais modernos. 

As empresas do arranjo valorizam as diversas características de mão-de-obra local, 
sejam aquelas que permitem o desempenho das atividades já rotineiras, como a 
disciplina e o conhecimento prático/técnico da produção, sejam as habilidades 
relativas à aprendizagem no processo produtivo, como a criatividade, a capacitação 
de absorver novas qualificações ou a flexibilidade da mão-de-obra. O que de fato 
elas não encontram e nem priorizam é a força de trabalho com escolaridade formal, 
incluindo o ensino básico (fundamental e médio) e  o ensino superior e técnico 
(LACERDA & HANSEN, 2005:42) 

Ora, se um dos aspectos mais favoráveis dos arranjos produtivos locais é a 

possibilidade de criar ambientes propícios à aprendizagem e a transmissão do conhecimento e 

formar uma força de trabalho especializada com competências que respondam às necessidades 

das empresas e do meio social, no caso do pólo de Tobias Barreto, as características da mão-

de-obra (incluindo os sócios-fundadores das empresas), ao tempo que favorecem  o próprio 

surgimento do arranjo produtivo local, também delimitam seu potencial de sustentação e 

expansão. Tais possibilidades e limites, ligados aos desafios da aprendizagem em arranjos 

produtivos, conforme já analisados neste estudo, são visualizados de forma empírica, a partir 

da implantação do Projeto PROMOS/SEBRAE/BID, em 2003. 

Tendo em vista o objetivo de consolidar e transformar Tobias Barreto em 

um pólo exportador de confecções e artesanato para os mercados nacional e internacional, o 

Projeto, em pouco mais de dois anos de atuação realizou várias ações nas áreas de confecções 

e artesanato, de acordo com cada eixo definido na metodologia de intervenção. 

No Eixo 1 (Dinâmica do Distrito), uma das principais realizações foi a 

constituição do  Fórum de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável-DLIS120, formado 

                                                 
120 A metodologia DLIS-Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável foi criada em 1999 pelo programa 
Comunidade Solidária do Governo Federal. É um processo de promoção do desenvolvimento, por meio de 
parcerias entre Estado e Sociedade, no qual ocorrem ações multissetoriais integradas de desenvolvimento, 
convergentes em uma dada localidade, segundo uma metodologia que prevê, no mínimo: capacitação para a 
gestão local; diagnóstico e planejamento participativos; articulação da oferta pública de programas com a 
demanda social da localidade; monitoramento e avaliação; fomento ao empreendedorismo e criação de uma nova 
institucionalidade participativa.  No início de 1999 o SEBRAE Nacional começou a entrar no DLIS a partir de 
um trabalho de reformatação do antigo PRODER (Programa de Emprego e Renda).  Um ano depois, em 
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por empresários e artesãos que analisaram, discutiram e indicaram, a partir de um diagnóstico 

participativo da região, quais eram as prioridades e que ações que deviam ser implementadas. 

Foram diretamente envolvidos na construção do plano de desenvolvimento local, cerca de 60 

empresários do setor de confecções e aproximadamente 200 artesãos, além de instituições 

como SENAI, SENAC, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Associação Comercial, 

CDL-Câmara de Dirigentes Lojistas, Fórum Empresarial e entidades financeiras. 

A iniciativa para fortalecer a cultura associativa se deu através da criação de 

uma Central de Negócios formada por um grupo de 20 empresários que passaram por 

treinamentos em associativismo, técnica de vendas, marketing, organização administrativa de 

negócios conjuntos e ética comercial.  Através dessa Central eles podem, juntos, adquirir  

matéria prima diretamente do fornecedor a preços mais reduzidos, já que o volume da compra 

é maior, conforme ilustra o depoimento121:  

Nós comprávamos todos os aviamentos aqui mesmo, em Tobias Barreto. Na 
primeira compra pela Central de Negócios, nós conseguimos comprar diretamente 
do fornecedor em São Paulo o que significou uma redução de 65% no preço. Uma 
linha que era comprada por R$12/quilo, na compra conjunta saiu por R$7.30. E o 
fornecedor paulista  baixou o preço para nós e ofereceu prazo de 30 e 60 dias (Inês 
Góis /Lariluc). 

Foi criado também um Centro de Serviços em um prédio cedido pela 

Prefeitura de Tobias Barreto, para atender as necessidades das empresas que enfrentam 

dificuldades no acabamento final dos produtos, na modelagem e corte e na comercialização. O 

Centro, que  compreende serviços de design, modelagem, estilismo e lavanderia coletiva, teve 

o projeto de implantação coordenado pelo IED-Instituto Europeu de Design. Estão previstos 

também serviços de inteligência competitiva capazes de realizar estudos e diagnósticos das 

necessidades do público empreendedor. Cabe ainda ao Centro de Serviços criar mecanismos 

                                                                                                                                                         
dezembro de 2000, foi formada uma nova equipe para desenhar, a partir do PRODER-Especial, o “Programa 
SEBRAE de Desenvolvimento Local”.  Este novo programa (PSDL) iniciou suas atividades em março de 2001 e 
durante o ano de 2002 – em parceria com a Comunidade Ativa (programa do Governo Federal para combater a 
pobreza em municípios com baixo IDH) – esteve presente em 696 municípios espalhados pelas 27 unidades da 
Federação. O SEBRAE também criou, por conta própria, projetos microrregionais que, juntamente com várias 
iniciativas estaduais, totalizaram, no final de 2002, quase duas mil localidades em processo de DLIS. No caso de 
Tobias Barreto, a metodologia DLIS foi usada para sensibilizar, mobilizar e reunir empresários, poderes 
públicos, instituições públicas e privadas na criação do Fórum Distrital previsto na metodologia do Projeto 
PROMOS/SEBRAE/BID. Para saber mais sobre o DLIS, consultar www. dlis.org.br 
121 Estas informações foram publicadas em Informativos distribuídos com a população local e instituições 
parceiras do Projeto SEBRAE/PROMOS/BID. A coleta de dados e a redação foram executadas por esta 
pesquisadora no período de setembro de 2003 a abril de 2004.  Mesmo não sendo previsto na metodologia 
definida para este estudo, considera-se apropriado visualizar as representações dos micro e pequenos 
empresários quanto ao processo de intervenção em curso àquela época. 
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de transmissão de tecnologia e apoiar os empreendedores na formulação de estratégias de 

crescimento. 

No Eixo 2 (Desenvolvimento Empresarial e Organização da Produção), uma 

consultoria para aperfeiçoamento do processo produtivo foi realizada em empresas do ramo 

de confecções, tendo como meta a melhoria no sistema de produção e de gerenciamento para 

obtenção de maiores lucros. Na prática os consultores do Projeto visitam as empresas e 

treinam os empresários em compras, recebimento e estocagem de material, lay-out e 

arrumação de maquinários e equipamentos, controle e eliminação de desperdícios: 

Nós diminuímos o desperdício de espuma só com uma mudança na forma de cortar. 
Além disso passamos a aproveitar melhor o material: os pedaços pequenos de 
tecido, que não eram aproveitados, hoje são almofadas ou se transformaram em 
fronhas avulsas de bebê – ou seja – temos dois produtos novos para oferecer. Os 
ensinamentos ajudam a abrir a mente da gente. Hoje eu administro melhor meu 
próprio tempo. Passei a me policiar em relação a pequenos custos que eu não 
contabilizava e nem tinha idéia do peso que eles tinham no produto final (Lucielma 
Correia/Renda Max).  

Antes nós produzíamos 28 mil peças por mês. Hoje produzimos 50 mil peças, sem 
nenhum investimento extra e com o mesmo número de funcionários. O consultor 
também nos ajudou a descobrir que a etiqueta que usávamos, comprada por quatro 
centavos podia ser substituída por outra que custa um centavo, sem perda na 
qualidade. Só nas etiquetas economizamos R$1500 por mês. Com a consultoria e os 
cursos que fizemos até o relacionamento com os funcionários melhorou (Givalto 
Macedo /D’Laine)  

Também foram realizados treinamentos para implantação de um Sistema de 

Custos que ajuda a descobrir qual é exatamente o custo de produção da mercadoria, pondo a 

nu alguns pontos fracos da gestão dos negócios: 

O sistema mostrou que estávamos vendendo um conjunto para cozinha com cinco 
peças por R$25 enquanto o custo de produção dele era de  R$27. A gente estava 
tendo prejuízo sem saber (Fernanda de Souza /Ni Bordados) 

Algumas mercadorias, depois de feitas as contas, não se pagavam. Como eu não 
podia aumentar o preço nem tirá-las do mercado, a solução sugerida pelos 
consultores foi criar novos produtos para cobrir essa despesa e é isso que estou 
fazendo (José dos Santos /Aislan) 

Para melhorar a qualidade dos produtos, foram realizadas oficinas de design 

que introduziram novas formas de desenho com caráter mais artístico para bordados aplicados 

em peças de cama, mesa e banho.  Os detalhes fazem a diferença no momento da venda e 

tornam a peça única, difícil de ser copiada por outros:   
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Nós começamos a aproveitar os retalhos que iam para lixo para criar desenhos 
geométricos que são costurados e bordados no tecido de almofadas. Cada uma fica 
diferente da outra, por isso as pessoas se interessam e compram (Jocélia Souza / Ni 
Bordados) 

Entre os cursos voltados à melhoria da gestão empresarial, podem ser 

citados especialmente o “Aprender a Empreender”, que trabalha com formação de preço, 

competitividade e concorrência e o Empretec, que lida com os comportamentos 

empreendedores considerados ideais.  Além de cursos e treinamentos foram realizadas 

dezenas de palestras técnicas tratando de temas como impostos, crédito, globalização e 

mercado, inovações produtivas, empreendedorismo, liderança empresarial, etc.  

No Eixo 3  (Acesso a mercados) foram realizados estudos de prospecção de 

mercado, além de incentivo à participação das empresas em feiras e eventos fora do Sergipe. 

Os empreendedores participaram da FENIT-Feira Nacional da Indústria Têxtil, em São Paulo, 

onde conheceram novas tendências do mercado, novos fornecedores e máquinas e produtos de 

última geração. A Feira de Sergipe, realizada pelo próprio SEBRAE no mês de janeiro, 

também tem sido uma vitrine para os produtos de Tobias Barreto. 

Quanto ao desempenho recente do APL, dados levantados por Lacerda e 

Hansen (2005) indicam que houve alguns avanços, inclusive com aumento do grau de 

formalização de empresas e empregos. Os indicadores operacionais mostram aumento de 

faturamento e de quantidade de peças produzidas, desenvolvimento de novos produtos e 

melhorias no grau de qualificação gerencial.  As inovações organizacionais aparecem com a 

introdução de equipamentos mais modernos, implementação de ferramentas de gestão e 

mudanças nas estratégias de marketing e comercialização. Os indicadores de cooperação e de 

redes de relações horizontais no entanto, apontam para uma construção do capital social e da 

governança ainda incipientes. As propostas de ações para o desenvolvimento do setor de 

confecções, emanadas do Fórum DLIS, não se traduziram em projetos realmente eficazes, 

devido especialmente, à resistência de empresários e artesãs em participar de atividades 

voltadas para a cooperação.   Apenas uma parcela pequena de estabelecimentos tem adotado 

estratégias de ação coletiva como compras conjuntas, formação de consórcio de 

comercialização, desenvolvimento de novos produtos e acesso a fontes de crédito.  Além da 

organização da feira pela Prefeitura Municipal, não há uma governança desenvolvida no 

arranjo de confecções. 
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Os indicadores de monitoramento do próprio SEBRAE, tomando como base 

o período de julho de 2002 a julho de 2004, apontam resultados similares.  A avaliação dos 

indicadores de resultado122 trabalha com dois conjuntos de empresas: a pesquisa amostral 

abrange 170 unidades produtivas, a pesquisa relativa ao grupo Focal abrange 31 empresas que 

fazem parte do que se poderia chamar de grupo de vanguarda do APL.  A comparação entre 

os dois permite detectar tendências que poderiam ser creditadas à atuação do Programa.  

Nesse caso, os números mostram bons resultados em relação à organização da produção e 

inserção do mercado (Eixos 2 e 3) que se traduzem em aumento da formalização do pessoal 

empregado, busca por melhorias gerenciais (com introdução de novos equipamentos e atenção 

ao atendimento pós-venda) e maior inserção regional do Grupo Focal em comparação com 

pesquisa amostral. Mas houve pouca diferença no que diz respeito à dinâmica do distrito 

(Eixo 1). A adoção de marcas coletivas ou outras formas de associação alcançam pouca 

repercussão entre as empresas, sendo que, cada uma tende a restringir as ações ao âmbito do 

que depende de sua própria capacidade individual. 

Para entender esse fenômeno o SEBRAE realizou uma pesquisa de 

“modelos mentais”, avaliação que envolve categorias e representações simbólicas, emotivas e 

ideológicas, cujas transformações se dão, geralmente, no longo prazo. As questões 

investigadas se concentram sobre duas dimensões relacionadas à competitividade: o nível de 

cooperação entre empresas e as atitudes defensivas dos empreendedores em relação à 

cooperação.  A primeira dimensão parte do pressuposto de que, para serem competitivas no 

âmbito global (que é a meta do Projeto), as empresas devem criar um ambiente em que haja 

cooperação para melhorar o resultado do setor como um todo.  Em relação ao comportamento 

defensivo, entende-se que o sucesso das empresas depende de atitudes afirmativas quanto ao 

trabalho em conjunto baseado em relações humanas, raciocínios produtivos, conhecimento, 

criação e confiança.  Nesse caso, a pesquisa aponta que o perfil dos empreendedores locais 

quanto à atitude mostra uma caracterização bastante negativa: eles tentam manter-se auto-

suficientes, não acreditam nem confiam nas boas intenções dos demais e são, portanto, pouco 

afeitos à colaboração123. 

                                                 
122 A pesquisa para avaliação dos indicadores de resultado e dos modelos mentais foi realizada nos quatro pólos 
por uma equipe de profissionais contratados (economistas, engenheiro, arquiteto, geógrafo, sociólogo, 
administrador, matemático estatístico e especialista em banco de dados), coordenados pelo economista Luiz 
Augusto Biazzi.  Em Tobias Barreto, os questionários foram aplicados pela FAPESE-Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Sergipe.  
123 Avaliação dos Indicadores de Resultado do Programa PROMOS/SEBRAE/BID – Relatório final.  Nov/2004. 
Documento do SEBRAE (mimeog) 
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Dessa avaliação se apreende que a transformação de atitudes e convicções 

dentro de um sistema complexo como um APL não é problema de fácil solução, 

especialmente quando se lida com pessoas inseridas em um ambiente social, econômico e 

cultural ainda pouco propício ao desenvolvimento do empreendedorismo considerado de 

qualidade.  Nesse caso, o desafio da aprendizagem, em especial na dimensão do ser/conviver, 

parece demandar maior esforço do Projeto PROMOS/SEBRAE/BID, caso se queira atingir as 

metas originalmente propostas. Mas, para os objetivos deste estudo, não cabe avaliar a 

eficácia do Projeto e sim, analisar como os empreendedores do  APL de Tobias Barreto estão 

aprendendo a empreender e de que forma utilizam esse aprendizado.  Interessa menos as 

empresas e muito mais as pessoas - homens e mulheres, entendidos em suas diferenças de 

gênero - com suas visões de mundo, suas mudanças de percepção, suas apropriações da 

realidade.   
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                          CAPÍTULO V 

                     EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA – conhecendo as pessoas 

 

Conforme evidenciado no Capítulo III, o SEBRAE desenvolve uma ampla 

proposta educacional voltada para a formação e aperfeiçoamento de empreendedores no 

Brasil, o que se dá por meio de cursos estruturados de acordo com as necessidades do 

empreendedor e com o estágio de desenvolvimento da empresa. No caso do Arranjo 

Produtivo de Tobias Barreto, os cursos com foco na gestão de negócios, dada às 

características do local citadas no Capítulo IV, foram especialmente trabalhados.  

Para os objetivos deste estudo foram selecionados os(as) 

empreendedores(as) que concluíram o curso  “Empretec”, cuja metodologia enfatiza e 

desenvolve exercícios para potencializar as características/competências pessoais 

empreendedoras, dando, portanto, uma ênfase especial aos aspectos culturais, valorativos e 

comportamentais do empreendedor, que têm sido também a via de análise adotada aqui. Além 

disso, é possível acompanhar as avaliações de eficácia do Empretec mediante indicadores 

quantitativos de impacto, ao contrário do que acontecia com outros cursos do SEBRAE que  

privilegiavam indicadores que mediam, única e exclusivamente, a satisfação de clientes, 

assim como a realização de metas específicas (número de cursos, número de pessoas 

capacitadas, etc). 

  A eficácia do Empretec pode ser medida pelos seguintes indicadores: 1) a 

mortalidade das empresas, no primeiro ano de operação, cai de 46% (média do IBGE) para 

7%; 2) Entre os empreendedores que fazem o Empretec, 83% empreendem por detectar 

oportunidades no mercado, contra 17% que o fazem por necessidade; 3) A geração de postos 

de trabalho aumenta, em média 31%, em 71% das empresas; 4) O crescimento médio entre as 

empresas que fazem o Empretec é de 63% em 75% dos pesquisados (de cada 100 empresas, 

75 crescem 63%); 5) Entre as empresas pesquisadas cujos empreendedores fizeram o 

Empretec, houve um aumento de 51% no lucro líquido; 6) Antes de fazer o Empretec, apenas 
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7% dos empreendedores tinham plano de negócios, sendo que essa média sobre para 31% 

após o seminário124.  

Neste capítulo, além de uma caracterização geral do Empretec são 

apresentados dados pessoais, profissionais e das empresas dos(as) empreendedores(as), 

informações essenciais para a construção do conhecimento a respeito do objeto em estudo. 

 

5.1 – O Empretec 

O Empretec é uma metodologia internacional125, criada e desenvolvida pela 

ONU, de acordo com parâmetros considerados ideais e aplicada junto a empreendedores que 

apresentam um estágio mais avançado de conhecimento sobre o negócio.  O nome Empretec é 

uma junção de empreeendedores (entrepreneurs) e tecnologia (technology). Trata-se de um 

programa piloto das Nações Unidas, criado para estimular o crescimento de pequenas e 

médias empresas em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Foi inicialmente 

introduzido na Argentina, em 1988. É um programa visa não só intervenções em aspectos 

técnicos e gerenciais mas o desenvolvimento de mecanismos que ajudem a  potencializar a 

performance dos empreendedores.  Atualmente, sob a supervisão da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), sediada em Genebra (Suíça) o programa 

Empretec tem centros de suporte e treinamento em 27 países.  No Brasil é executado pelo 

SEBRAE em parceria com o PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 

a ABMC-Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores. 

Um workshop de treinamento e motivação tem sido a principal ação do 

programa na maioria dos países. O foco é  o reforço às dez competências empreendedoras 

demonstradas pelos estudos do psicólogo David McClelland, que foram detectadas em 

empresários de sucesso e que, segundo o estudioso, poderiam ser adquiridas ou aprimoradas 

                                                 
124 Estes indicadores, que serão apresentados no Capítulo VI, podem ser visualizados em “Projeto Empretec-
Nova Fase BRA/00/032”. SEBRAE/PNUD/ABC-MRE, dez. 2003, in www. pnud.org.br/projetos, acesso em 
12.11.2005.  
125 O curso  Aprender a Empreender é uma adaptação dessa metodologia, feita pelo SEBRAE, para potenciais 
empreendedores ou aqueles que administram empresas nascentes e ainda os que não atendem os pré-requisitos 
fixados para cursar o Empretec. No ambiente SEBRAE, o Aprender a Empreender é conhecido como 
“Empretequinho” – seria a versão brasileira da metodologia internacional.  Conforme classificação da matriz 
educacional do SEBRAE na página 130,  o Aprender a Empreender aparece como um curso básico, enquanto o 
Empretec é classificado como curso avançado  
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com o treinamento adequado. No manual de aperfeiçoamento pessoal que acompanha o 

material didático do Empretec, as competências são listadas e assim detalhadas: 

1. Busca de Oportunidade e Iniciativa – diz respeito à capacidade de se antecipar aos fatos e 

criar novas oportunidades de negócios, desenvolver novos produtos e serviços, propor 

soluções inovadoras. 

2. Persistência – agir e enfrentar os obstáculos decididamente, buscando o sucesso a todo 

custo, mantendo ou mudando as estratégias, de acordo com as situações. 

3. Correr Riscos Calculados – é disposição de assumir desafios ou riscos moderados e 

responder pessoalmente por eles. 

4. Exigência de Qualidade e Eficiência - decisão de fazer sempre mais e melhor, buscando 

satisfazer ou superar expectativas de prazos e padrões de qualidade. 

5. Comprometimento - Faz sacrifício pessoal ou despende esforço extraordinário para 

completar uma tarefa; colabora com os subordinados e até mesmo assume o lugar deles para 

terminar um trabalho; se esmera para manter os clientes satisfeitos e coloca boa vontade a 

longo prazo acima do lucro a curto prazo. 

6. Busca de Informações - busca pessoalmente obter informações sobre clientes, fornecedores 

ou concorrentes; investiga pessoalmente como fabricar um produto ou prestar um serviço; 

consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. 

7. Estabelecimento de Metas - assume metas e objetivos que representam desafios e tenham 

significado pessoal; define com clareza e objetividade as metas de longo prazo; estabelece 

metas de curto prazo mensuráveis. 

8. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos - planeja dividindo tarefas de grande porte em 

subtarefas com prazos definidos; revisa constantemente seus planos, considerando resultados 

obtidos e mudanças circunstanciais; mantém registros financeiros e os utiliza para tomar 

decisões. 

9. Persuasão e Rede de Contatos - utiliza estratégias para influenciar ou persuadir os outros; 

utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus objetivos; atua para desenvolver e 

manter relações comerciais.  
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10. Independência e Autoconfiança - busca autonomia em relação a normas e procedimentos; 

mantém seus pontos de vista mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores; 

expressa confiança na sua própria capacidade de complementar tarefa difícil ou de enfrentar 

desafios. 

Nas diretrizes do programa lê-se que o foco é o empreendedor de forma 

individual. O método de treinamento é interativo e experimental. Através de exercícios 

estruturados, ferramentas de diagnóstico e estudos de caso os participantes são desafiados a 

testar suas habilidades e buscar respostas às questões de acordo com regras de qualidade e 

produtividade. O workshop une aspectos da conduta empresarial a exercícios práticos que 

aperfeiçoam as habilidades do empreendedor para a criação e a condução de negócios, sendo 

que, no decorrer das tarefas os participantes fazem diversas auto-avaliações que os deixam 

cônscios das necessidades de incrementar algumas características de sua personalidade 

empreendedora. 

O curso trabalha com processos de auto-avaliação e de reconstrução, sendo 

mais indicado a quem já possui alguma experiência administrativa.  Os facilitadores do 

Empretec, que são também empresários, e têm, portanto a vivência das situações de negócios, 

acompanham e estimulam os participantes a aprenderem a se ver em seu próprio 

empreendimento e a enfrentar seus próprios limites. As características empreendedoras são 

abordadas de forma pragmática, sempre fazendo a conexão com as atividades diárias do aluno 

- uma maneira de aprender fazendo, através de simulações em torno do que acontece nas 

empresas. 

Os jogos empresariais e as dinâmicas em grupo induzem os participantes a 
desenvolverem atitudes relacionadas à detecção de oportunidades de negócios, ao 
estabelecimento de metas desafiadoras, a melhorar a eficiência, a aumentar o lucro 
em situações complexas, a se preocupar em oferecer produtos e serviços de 
qualidade, a desenvolver planos de negócios, a formar e sustentar decisões frente a 
adversidades, a calcular e correr riscos calculados, a adaptar-se a mudanças e, 
especialmente, a aumentar seu poder pessoal e sua autoconfiança. (NICOLAU, 
2004:74) 

Como é um curso cujas atividades são baseadas em visões realistas e 

transformadoras, pessoas fragilizadas emocionalmente são impedidas de participar e 

orientadas, durante a entrevista prévia a tentar se inscrever em período mais oportuno.  E, por 

ter um foco individual cada participante recebe a orientação de não compartilhar seu Manual e 

as experiências e vivências ocorridas durante o workshop com outras pessoas. 



 

 

 

169 

No Brasil o  Empretec é desenvolvido nas seguintes fases, sucessivas e 
complementares: 

1. Inscrição e seleção de participantes, mediante preenchimento de formulários que permitem 

avaliar características de comportamento empreendedor do candidato, seus dados pessoais e 

proposta empresarial. 

2. Entrevistas individuais para avaliar as características pessoais e profissionais e traçar o 

perfil do comportamento empreendedor dos candidatos. 

4. Participação em wokshop intensivo com dedicação exclusiva. São 09 (nove) dias de 

treinamento, cerca de 80 horas de imersão.  Finalizado o workshop, os concludentes são 

automaticamente nomeados “empretecos”.  

5. Intercâmbio com “empretecos” de outros estados e países, através da participação anual em 

encontros e eventos internacionais. 

6. Acesso aos demais programas e projetos do Sistema SEBRAE, como treinamento, 

consultoria, Balcão SEBRAE, entre outros. 

 

5.2 – Os empretecos de Tobias Barreto 

De acordo com os registros do Projeto PROMOS/SEBRAE/BID,  em 

Tobias Barreto foram capacitadas 94 pessoas através do Empretec, no período de 2002 a 

2005, sendo 30 delas  proprietárias de micro e pequenas empresas de confecção e artesanato.  

Tendo em vista o critério de acessibilidade definido na metodologia, foi obtida uma amostra 

que representa 80% da população em estudo, ou seja, 24 empreendedores(as) para aplicação 

de questionários onde se busca obter dados a respeito do perfil pessoal e profissional.  Destes, 

62% são sergipanos, sendo que 42% nascidos no próprio município. Sete pessoas são 

provenientes de municípios baianos que mudaram de domicílio para Tobias Barreto, atraídas 

pelas possibilidades da economia local em relação à fabricação e venda de confecções. 
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Gráfico 01 

Participação no Empretec por sexo

38%

62%

Homens
Mulheres

 

Fonte: questionários  

A quantificação da amostra por sexo (Gráfico 01) mostra uma 

predominância de mulheres na gestão dos negócios, fato também constatado em pesquisas de 

Lacerda & Hansen (2005), utilizando  amostras maiores.  Na situação particular deste estudo, 

seria possível inferir, que os dados evidenciam uma “feminização” dessa ocupação ou mesmo 

uma segregação ocupacional. No entanto, convém lembrar que em Tobias Barreto, toda 

residência é uma unidade produtiva efetiva ou potencial de confecções ou bordado – uma 

tradição que envolve não só mulheres, como também homens. É o pólo de confecções e 

artesanato que movimenta a economia da região, sendo que a maioria dos empregos formais e 

informais, para homens e mulheres,  está justamente nessa área, que é onde as oportunidades 

de negócio acontecem. O que de fato se verifica nos últimos anos é uma crescente inserção de 

homens em atividades que eram consideradas eminentemente femininas. Não é raro encontrar 

homens no corte, no risco, na aplicação, no bordado e mesmo na confecção de calcinhas e 

outras roupas íntimas126.  

Além disso, conforme ressaltam Lacerda & Hansen (2005), o espírito 

empresarial está arraigado, enraizado, na população da cidade.  Não se pode, desse modo, 

apontar uma segregação ocupacional das mulheres, mas o fato da gestão dos negócios 

apresentar uma maioria feminina, tendo elas que enfrentar formas de racionalização e 

tentativas para reter o controle do seu trabalho, pode apresentar elementos contraditórios a 

serem aprofundados por meio da abordagem subjetiva.  
                                                 
126 O bordado pode ser feito à mão (Richelieu, ponto Crivo) ou em máquina industrial (que nesse caso é 
classificado como “industrianato”). O bordado industrial é muito usado na decoração de roupa de cama. A 
aplicação consiste de pequenos pedaços de tecido, cortados em forma de flores, frutas e outros desenhos e 
costurados sobre colchas de cama e toalhas de mesa. O risco é justamente a atividade de fazer o desenho no 
tecido que vai ser bordado à máquina. Algumas pessoas usam moldes, outras fazem os desenhos à mão-livre. 
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Fábrica instalada no andar inferior da residência                      O espaço de trabalho é também de aprendizado 
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Homens se destacam no acabamento das peças                         ... na costura de bordados e aplicados ... 
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                          Foto 05                                                                                    Foto 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e estão também  no corte                                                           Unidade produtiva de artigos de cama e mesa 
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 A verdade é que, desde os anos 1970 as mulheres, que já eram altamente 

representadas na mão-de-obra incorporada e terceirizada, têm se envolvido na criação e gestão 

de pequenos negócios, inicialmente dentro das próprias residências ou em boxes e bancas na 

feira e, posteriormente, com a instalação de pequenas unidades produtivas fora de casa.  

Como detêm os conhecimentos dos processos produtivos ligados à confecção e artesanato - 

conhecimentos adquiridos como construção social - habilidades tácitas provenientes da 

experiência, dos processos de socialização informal/familiar (HIRATA, 1994; CRUZ, 1999), 

não é de estranhar que um grande contingente delas tenha escolhido a via da pequena empresa 

como estratégia de inserção no mercado de trabalho. No entanto, há que se destacar o que 

teóricos (FILION, 2000;  DOLABELA, 1999a; CHIAVENATO, 2004)  chamam de “espírito 

empreendedor”, ou seja, a atitude de proatividade, a capacidade de inovar, perseverar e 

conviver com riscos e incertezas na busca por ganhos econômicos e sociais. Em resumo, as 

mulheres poderiam ter escolhido a via do emprego assalariado ou terceirizado, já que as 

empresas existentes no município são grandes absorvedoras desse tipo de mão-de-obra, mas 

optaram pelo caminho do empreendimento próprio.  

Entendendo-se que o enfoque de gênero no trabalho desvela outras 

determinações e particularidades que não apenas aquelas ligadas ao econômico, variáveis 

como idade, estado civil, escolaridade, número e idade dos filhos podem revelar facilidades 

ou obstáculos para a inserção e permanência, especialmente das mulheres, no mercado. 

Porque, em se tratando delas, as relações entre a reprodução e a produção, o público e o 

privado, a família e o acesso à educação são fatores que condicionam sua participação e 

interferem, muitas vezes de forma negativa, na gestão e manutenção do negócio próprio. 

Observando-se a idade dos empreendedores(as) na Tabela 06, percebe-se 

que a maioria deles situa-se na faixa etária entre de 31 a 50 anos, indicando que estão no que 

pode ser considerada a etapa mais produtiva da vida adulta, período em que a estabilidade 

financeira é perseguida com maior afinco, já que à esta altura, as famílias estão constituídas e 

os filhos nascidos, o que acarreta um número maior de responsabilidades para o(a) chefe do 

núcleo familiar. Nesse sentido constata-se, em relação ao estado civil, que 87% dos(as) 

empreendedores(as) têm um(a) companheiro(a). Aqui o estado conjugal das mulheres não 

parece interferir no seu acesso ao trabalho. Tal dado é de relevante importância para a análise 

posterior das relações entre as esferas da reprodução (família) e produção (trabalho), até 

porque, conforme evidenciado por Lacerda e Hansen (2005), a maioria das micro e pequenas 

empresas de Tobias Barreto está assentada na produção doméstica, onde o casal e filhos 



 

 

 

173 

participam de alguma ou várias etapas do processo produtivo – espaço em que se revelam e 

escondem estruturas de poder, hierarquias, divisão e compartilhamento de responsabilidades.    

 

 Tabela 06 - Idade, escolaridade, estado civil e filhos 

FAIXA ETÁRIA 

Mulheres 

(N) % 

Homens 

(N) % 
21 a 30 2 13,33  0,00
31 a 40 8 53,33 3 33,33
41 a 50 5 33,33 4 44,44
51 a 60   0,00 1 11,11
Acima de 60   0,00 1 11,11
Total 15 100,00 9 100,00

ESTADO CIVIL Mulheres % Homens % 
Solteiro 3 20,00  0,00
Casado 9 60,00 6 66,67
amasiado/união simples 3 20,00 3 33,33
Total 15 100,00 9 100,00

NÚMERO FILHOS Mulheres % Homens % 
0 4 26,67  0,00
1 1 6,67 3 33,33
2 6 40,00 2 22,22
3 4 26,67 4 44,44
Total 15 100,00 9 100,00

ESCOLARIDADE Mulheres % Homens % 
Semi-alfabetizado   0,00 2 22,22
1º grau incompleto 3 20,00 1 11,11
1º grau completo 1 6,67 1 11,11
2º grau incompleto 1 6,67 1 11,11
2º grau completo 8 53,33 4 44,44
superior completo 2 13,33  0,00
Total 15 100,00 9 100,00

Fonte: Questionários                                                     N = Número de respondentes 

 

O tamanho das famílias é também um dado revelador. Embora nas grandes 

cidades as mudanças na dinâmica interna das famílias tenham sido evidenciadas desde os anos 

1960, a partir, principalmente,  da entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, que 

acarretou um planejamento familiar mais cuidadoso, com a redução do número de filhos, era 

de se esperar que, dado aos resquícios de patriarcado que ainda resistem nas comunidades do 

interior do nordeste, o número de filhos fosse maior do que o evidenciado na amostra. Ao 

contrário, constata-se que 70% dos(as) empreendedores(as) têm no máximo, dois filhos. 
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Supõe-se que esta diminuição do tamanho da família nuclear está fundamentalmente ligada à 

esfera do trabalho.    

No caso específico das mulheres, se para aquelas que trabalham fora em 

empregos assalariados a dificuldade de conciliar as atividades reprodutivas e domésticas com 

o trabalho são grandes, para as que administram um (pequeno) negócio próprio são ainda 

maiores. Isso porque, retomando a análise feita no Capítulo III, a micro e pequena empresa 

típica, tal qual a encontrada em Tobias Barreto, opera com pouco capital, é muito suscetível 

às crises econômicas e tem uma flexibilidade que, conforme ressalta SOUZA (1995) se traduz 

na execução, pelo proprietário, de múltiplas tarefas, em longas jornadas de trabalho para 

atender pedidos de urgência de clientes, por exemplo. Assim sendo, o tempo disponível destas 

mulheres para a criação dos filhos é mínimo, o que, em parte explica a opção por uma  prole 

pequena. 

No caso dos homens gestores do próprio negócio, a análise é similar. 

Observe-se que as esposas normalmente gerenciam a empresa junto com o marido, estando 

sujeitas portanto, às mesmas condições de trabalho deles. De fato, conforme demonstra o 

quadro a seguir, tomando-se o total de respondentes,  há uma predominância maciça de 

mulheres (91%) na gerência das empresas, sejam sozinhas ou em conjunto com os maridos.  

Dos nove homens respondentes, sete administram a empresa em parceria com a esposa e/ou 

companheira.   

Tabela 07 – Gestão das empresas por sexo 

QUEM ADMINISTRA N % 
Mulheres que administram sozinhas 7 29,17
Homens que administram sozinhos 2 8,33
Mulheres que administram com o marido 5 20,83
Homens que administram com as esposas 7 29,17
Gerência familiar só de mulheres 3 12,50
Total 24 100

Fonte:  Questionários                                                                                   N=número de respondentes   

 

Mas mesmo sendo difícil compatibilizar as atividades na empresa com a 

administração doméstica, o levantamento das idades dos filhos constata uma predominância 

de crianças entre um e dez anos, basicamente o mesmo período de vida das empresas. 

Levando-se em conta as idades das mulheres, pode-se inferir, que muitas delas optaram por 
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ter filhos ao mesmo tempo em que criavam e administravam suas próprias empresas, do 

contrário o período reprodutivo poderia passar. Assim, o auto-controle do próprio trabalho, 

pode significar que as mulheres estão desenvolvendo estratégias de gestão que parecem 

eficazes na conciliação dos papéis produtivo/reprodutivo. 

Já os dados relativos à escolaridade revelam que, aparentemente, não houve 

restrições de acesso das mulheres à educação. Ao contrário, confirmando a tendência de maior 

escolaridade das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho em geral, também 

aqui elas apresentam um maior número de anos de estudo formal.  Levando-se em conta a 

conclusão do GEM 2004 (BASTOS JUNIOR, 2005) de que empreendedores com mais de 11 

anos de estudo têm maior possibilidade de sucesso, podem perceber melhor os nichos de 

mercado e desenvolver atividades com maior nível de complexidade, os(as) 

empreendedores(as) em estudo parecem estar  no limiar entre a necessidade e a oportunidade 

– peculiaridade que será explorada com  profundidade mais adiante.   

 

5.2.1 – Perfil das empresas 

Conforme ressaltado anteriormente, a análise do empreendedorismo (e, por 

conseguinte, sua relação com a educação) segue basicamente duas vias principais: uma 

econômica, que está ligada aos resultados financeiros das empresas e outra,  cultural, que 

remete às características comportamentais do empreendedor, sendo esta última a via adotada 

neste estudo. Assim, os dados relativos ao perfil das empresas poderiam ser considerados 

irrelevantes. No entanto,  como se tratam de micro e pequenas empresas,  deve-se levar em 

conta as complexidades e contradições que as envolvem e a relação “umbilical” destas e seus 

gestores. Portanto, entende-se que é conveniente trazer algumas informações básicas e 

essenciais das empresas, para uma melhor apreensão do ambiente cujas particularidades 

influenciam as representações sociais dos(as) empreendedores(as) nele inseridos(as). 

Constata-se na Tabela 08 que 83% dos(as) empreendedores(as) pesquisados 

não só fabricam confecções ou artesanato, como também vendem.  A localização dos 

empreendimentos depende da condição financeira do proprietário, mas, invariavelmente, a 

maioria deles nasceu dentro da própria residência, sendo que a casa ainda é uma extensão da 

empresa, mesmo daquelas que já estão instaladas em imóvel próprio. Há empresas cuja 

unidade de fabricação está instalada na residência, enquanto o ponto de venda localiza-se na 
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região comercial. Há empresas com fábrica instalada em imóvel separado, mas o ponto de 

venda funcionando em casa, geralmente com adaptação do espaço da garagem. Há aquelas em 

que a fábrica e o ponto de venda estão em imóveis comerciais separados e sem ligação com a 

residência. Há ainda algumas em que a unidade de produção e o ponto de venda funcionam no 

mesmo imóvel, também separado da residência.  Mas, em todos os casos, em algumas 

situações de emergência como excesso de mercadoria pronta ou de matéria-prima, a 

residência acaba se transformando em almoxarifado ou depósito. Às vezes, cômodos inteiros 

são improvisados para receber trabalhadoras terceirizadas (para serviços de bordado e 

aplicação), quando se tem que atender um pedido grande ou cujas especificações fogem ao 

padrão realizado na fábrica. 

 

                           Tabela 08 - Caracterização das empresas 

TIPO DE EMPRESA 

 

Mulheres 

(N) % 

Homens 

(N) % 
Comércio  3 20,00 1 11,11
Comércio e indústria 12 80,00 8 88,89
Total 15 100,00 9 100,00

O QUE PRODUZ     
Cama , mesa, banho, bordados 6 40,00 5 55,56
Vestuário 9 60,00 3 33,33
Bonecas de Pano   0,00 1 11,11
Total 15 100,00 9 100,00

TEMPO DE EXISTÊNCIA     
Até 5 anos 2 13,33 2 22,22
De 06 a 10 anos 9 60,00 3 33,33
Acima de 10 anos 4 26,67 4 44,44
Total  15 100,00 9 100,00

Fonte: Questionários                                                                        N=Número de respondentes 

 

Os artigos produzidos continuam sendo aqueles que transformaram Tobias 

Barreto em um pólo de confecções e artesanato. São colchas de cama, toalhas de mesa, 

almofadas, conjuntos de decoração de quartos de bebê com aplicações de tecido e bordados à 

máquina. No caso do vestuário, destaca-se a produção de camisas de malha e algodão, shorts, 

bermudas e calças masculinas, além de roupas infantis e lingerie. Na amostra, a única 

empresa especializada apenas em artesanato, com a produção de bonecas de pano, revela, do 

ponto de vista das relações de gênero uma história curiosa, mas não única no universo 
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estudado. A empresa é gerida pelo casal, foi o marido quem participou do Empretec e de 

outros cursos de capacitação realizados pelo SEBRAE, mas o empreendimento é, de fato, uma 

cria da mulher. O marido tinha uma fábrica de capas de sofá que mal conseguia se manter por 

conta de problemas comuns à região como concorrência, inadimplência e baixo valor do 

produto final no mercado.  

Foi a mulher, funcionária pública que, percebendo os retalhos de tecido que 

sobravam das capas de sofá, começou a confeccionar as bonecas de pano. Em pouco tempo, 

uma sala da casa foi adaptada para a produção das bonecas. Os filhos do casal (dois rapazes) 

são responsáveis pelo desenho das faces das bonecas.  Ao perceber que as bonecas eram 

“mais negócio” do que as capas de sofá, o marido fechou a velha empresa e passou, ele 

também, a fazer parte da empresa da mulher. A história ilustra bem um fato comum na região: 

a necessidade econômica, a falta de oportunidade de trabalho para os homens, o desejo de 

conseguir realização profissional tendo um negócio próprio fez com que muitos deles 

abandonassem as atividades que exerciam para, ou abrir uma empresa com as esposas, 

normalmente aproveitando a experiência delas em serviços de bordado e confecção, ou para 

se agregarem às empresas já criadas pelas esposas.   

Em relação à classificação dos empreendimentos quanto ao porte, de acordo 

com os critérios adotados pelo SEBRAE e por este estudo, constatou-se que 22 unidades 

empresariais podem ser classificadas como microempresa, já que têm entre 01 e 19 

empregados, sendo que o próprio gestor do negócio também está incluído no quadro de 

funcionários. Apenas um empreendimento tem mais de 40 funcionários, podendo ser 

classificado como pequena empresa. Tal como explicitado no Capítulo III, estas MPE têm um 

destacado papel social por reforçarem a base econômica da comunidade como grandes 

absorvedoras de mão-de-obra e compradoras de matéria-prima no mercado local, funcionando 

também como redistribuidoras de renda. Do ponto de vista da tipologia são empresas 

independentes, ou seja, não têm ligação direta com grandes empresas, apresentam 

simplicidade em termos organizacionais e, como qualquer MPE típica, são altamente 

suscetíveis às crises e recessões devido à sua fragilidade financeira, tecnológica e 

administrativa, sobrevivendo graças à tenacidade dos seus proprietários. 
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            Bordado e aplicado em colcha de cama                                            Bonecas de pano 
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          Almofadas estilizadas, feitas de retalhos                             Bordado à máquina em colcha de cama    
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     Lojas do centro comercial: são mais de 300                                 Lojas de bordados são as mais procuradas 
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Com relação ao tempo de existência das empresas constata-se que, 

proporcionalmente, as mulheres registram maior atividade empreendedora recente.  Das 17 

empresas abertas nos últimos 10 anos, 64% delas pertencem a mulheres.  Tal dado corrobora, 

quantitativamente, os resultados do GEM 2004 (BASTOS JUNIOR, 2005), que apontam um 

inegável crescimento da participação feminina no surgimento de novos negócios.  Mas esse 

crescimento, segundo o GEM 2004, é motivado mais pela necessidade do que pela 

oportunidade, ou seja, 

Aparentemente, as mulheres têm sido impelidas a abrir seus negócios para garantir 
sua sobrevivência – seja somando recursos aos demais membros da família, seja em 
função do desemprego destes ou ainda para sustentar, sozinhas, seus lares, realidade 
cada vez mais freqüente, dado que, atualmente, cerca de um quarto dos domicílios 
brasileiros são exclusivamente chefiados por mulheres (BASTOS JUNIOR, 
2005:67) 

Nesse sentido as empreendedoras de Tobias Barreto parecem ser um modelo 

atípico. A necessidade de sobrevivência é fato incontestável em um município que oferece 

poucas possibilidades de ascensão e carreira. Mas é fato também que, devido às condições 

históricas e econômicas, o município sempre ofereceu oportunidades na indústria e no 

comércio que, quando  bem aproveitadas, renderam empreendimentos considerados de 

sucesso do ponto de vista local. E há histórias exemplares que dizem muito sobre o 

empreendedorismo por oportunidade registrado na região:  

Eu trabalhava como balconista em uma loja. Com queria ter mais dinheiro, 
comecei comprando calcinhas de algodão para revender. Depois percebi que 
ninguém fabricava calcinha de malha na cidade e resolvi confeccionar. Mas não 
encontrei malha para comprar em Tobias Barreto, daí comprava camisetas brancas 
que eram as mais baratas, desmanchava, tingia o tecido em uma panela e cortava 
as calcinhas. Depois de alguns meses trabalhando assim tomei coragem, larguei o 
emprego de balconista e fui comprar malhas em Caruaru. Foi assim que comecei a 
empresa 17 anos atrás. (Mulher, 42 anos, fabrica e vende roupas íntimas) 

Nasci no comércio. Aprendi tudo com minha mãe. Aos sete anos de idade pedi a ela 
para montar uma banquinha de doces na feira. É claro que comia a metade dos 
doces mas aprendi desde cedo a vender, a negociar. Quando casei o marido, que é 
dono de loja queria que eu fosse trabalhar com ele. Nem pensei nisso. Sempre quis 
ser independente, por isso montei minha própria loja e quando vi que não tinha 
fornecedor para alguns produtos que eu queria, montei também a fábrica. (Mulher, 
38 anos, dona de fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

Eu era professora, mas tinha certo talento em bordar. Vendo o movimento do 
comércio em Tobias Barreto, percebi que não havia nenhuma empresa que 
oferecesse bordado personalizado para fardamentos de empresas e escolas. Hoje eu 
tenho clientes em vários municípios de Sergipe e Bahia. (Mulher, 42 anos, tem 
empresa de bordado computadorizado e artesanal) 



 

 

 

180 

Minha família sempre produziu confecções. Desde os sete anos de idade que eu 
costuro. Meu pai vendia calças, bermudas e camisas. E foi assim que eu comecei. 
Mas depois percebi que tinha muita saída as colchas de cama, conjuntos de berço e 
toalhas de mesa com bordados e aplicações. Vinha gente de longe para comprar em 
Tobias Barreto. Por isso resolvi fabricar esse tipo de produto e hoje nós temos 
algumas peças únicas, com desenhos que só nós produzimos. (Homem,37 anos, 
fabrica e vende de artigos de cama, mesa e bordados industriais)  

Eu morava em Cícero Dantas, na Bahia.  Comecei a trabalhar fora vendendo Avon. 
Depois passei a vender roupa de mulher como camelô. Há oito anos sofri um 
acidente e fiquei impedida de trabalhar com coisas pesadas (como camelô tinha 
que carregar muito peso). Já sabia da fama de Tobias Barreto e tinha uma cunhada 
morando aqui que me falava que dava para ganhar dinheiro costurando e 
vendendo. Passei dois anos tentando convencer o marido a mudar e enquanto isso 
comprei duas máquinas de costura industrial. Quando cheguei aqui, já com as 
máquinas, comecei logo a produzir . Vendia fácil e rápido. E quando vi que o 
mercado de roupa pronta já não era bom comecei a fabricar calcinhas e baby-
dolls. (Mulher, 46 anos, fabricação e venda de roupas íntimas). 

Nasci no povoado Ilha, em Itabaianinha. Fiz curso técnico em agropecuária, mas 
logo percebi que o salário era pequeno. Comprei um caminhão boiadeiro e passeio 
dois anos transportando bois pelo país – e sempre ouvindo falar da fama de Tobias 
Barreto. Resolvi arriscar aqui. Aluguei um Box na feira para vender artigos de 
cama e mesa – mas não sabia nem o que era uma colcha de cetim ou de chenile. Fui 
aprendendo aos poucos. Daí vendi o caminhão e comprei o prédio onde hoje está 
instalada a loja. (Homem, 45 anos, fabrica e vende mosquiteiro, capa de sofá e 
lençol) 

Aos 16 anos eu já trabalhava como balconista em uma loja, sempre vendo o 
movimento de ônibus cheio de gente para comprar.  Resolvi pegar mercadorias em 
consignação e vender na calçada da casa do meu pai, que ficava bem no centro 
comercial.  Depois resolvi fabricar conjuntos de cozinha e bordados. Mas em 1995, 
com a mudança da moeda, as pessoas compraram em prazos longos e não 
pagaram. Nós falimos. Daí compramos tecido tactel e passamos a produzir shorts e 
bermudas que venderam muito bem, ajudaram a gente a se reestruturar. Quando os 
shorts deixaram de ter saída mudamos novamente o foco da empresa, deixamos de 
fabricar e passamos a comprar mercadoria pronta em Pernambuco, Minas Gerais e 
São Paulo. (Mulher, 33 anos, revende confecções) 

Era representante de produtos de cama e mesa de um fabricante do sul do país. 
Observando o mercado local percebi que o produto mais vendido era um jogo de 
pano de prato chamado “semaninha” porque era um para cada dia da semana. O 
fabricante de São Paulo não dava conta dos pedidos. Resolvi fabricar. Com mão-
de-obra mais barata e o contato direto com os compradores, logo eu estava 
desbancando a concorrência. Quando passou a novidade do pano de prato veio a 
febre da capa de sofá e eu fui um dos primeiros a produzir esse artigo em Tobias 
Barreto. (Homem, 46 anos, hoje produz bonecas de pano) 

Outra história que ilustra o empreendedorismo por oportunidade. Há quatro 

anos uma professora percebeu um nicho de mercado pouco explorado em Tobias Barreto: a 

confecção de roupa íntima. Hoje a empresa tem 46 trabalhadores fixos, possui dois pontos de 

venda, um deles no centro comercial de Aracaju e exporta produtos para o Norte/Nordeste e 
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Sul do país.  Detalhe: o marido da professora desistiu do emprego para se somar à esposa no 

empreendimento. Hoje é ele quem controla a qualidade na produção de calcinhas e baby-dolls 

– ela cuida das vendas, dos fornecedores,  da captação de recursos. Sob o ponto de vista das 

relações de gênero, poderíamos dizer que ele cuida das funções privadas da empresa e ela das 

públicas.  

A  situação legal revela avanços consideráveis: mais de 70% das empresas 

da amostra estão formalizadas, o que pode, em parte, ser creditado à atuação do Projeto 

PROMOS/SEBRAE/BID, conforme constatado por Lacerda & Hansen (2005) e pelos 

indicadores de resultado levantados pelo próprio SEBRAE126. Convém ressaltar que a 

formalização do empreendimento, apesar de implicar em maiores obrigações sociais e 

pagamento de tributos, assim como tornar a empresa alvo de instituições fiscais, também abre 

portas ao empreendedor. Porque para a empresa legalizada não há barreiras formais de acesso 

ao crédito em instituições financeiras, tornando-se possível adquirir matéria-prima de grandes 

fornecedores que exigem tal garantia na hora da venda e ainda comercializar para fora do 

Estado (clientes de outros estados necessitam de nota fiscal para apresentar nos postos de 

fiscalização fazendários). Além disso, ficam garantidos os direitos sociais e previdenciários 

dos trabalhadores, incluindo aí, obviamente, os próprios gestores do negócio,  ampliando-se 

assim, o exercício da cidadania.   

Já os dados relativos aos trabalhadores ocupados nas empresas confirmam a 

característica básica das MPE como geradora de ocupação e renda.  O quadro de 

trabalhadores fixos com carteira assinada, nas 24 empresas, totaliza 190 pessoas.  Os 

trabalhadores terceirizados em 12 empresas, já que as outras não terceirizam atividades, 

somam 154.  Proporcionalmente constata-se portanto que o número de trabalhadores 

terceirizados é bem superior ao de trabalhadores fixos, o que retrata outra realidade da MPE: 

as relações de trabalho informais.  Mas no caso das empresas de Tobias Barreto a 

terceirização, mais do que uma fuga dos encargos trabalhistas é, antes de tudo, uma prática 

regular que faz parte da conformação e estrutura histórica dos negócios locais. As atividades 

terceirizadas pelas empresas da amostra são justamente o bordado e o aplicado. 

De fato há inúmeras mulheres exímias na arte de bordar, riscar ou aplicar 

que não têm interesse de trabalhar em horário fixo nas empresas ou não podem se ausentar da 

                                                 
126 Avaliação dos Indicadores de Resultado do Programa PROMOS/SEBRAE/BID – Relatório final.  Nov/2004. 
Documento do SEBRAE (mimeog). 
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casa por conta das atribuições domésticas e familiares. Para estas, a melhor opção é trabalhar 

por conta própria, atendendo as encomendas. Além disso, as próprias empresas, especialmente 

aquelas localizadas em imóvel residencial, enfrentam problemas de falta de espaço para 

abrigar máquinas, mesas de corte e risco e trabalhadores. De qualquer modo, levando-se em 

conta o número de postos de trabalho formal e informal, a contribuição das 24 empresas na 

incorporação de mão-de-obra local é considerável: 344 pessoas ocupadas.   

 

5.2.2 – Trajetórias produtivas e demandas de qualificação  

A trajetória profissional anterior dos(as) empreendedores(as) revela que 

invariavelmente, todos executaram uma ou mais atividades que têm alguma ligação com a 

atual e que serviram portanto, como aprendizado, dando-lhes o conhecimento e a experiência 

necessária para iniciar o negócio próprio. Há bordadeiras que vieram do campo para trabalhar 

como terceirizadas na cidade. Há lavradores  que também trocaram o campo por atividades no 

comércio, inicialmente como camelôs. No caso dos(as) empreendedores(as) que já moravam 

no núcleo urbano, a grande maioria trabalhou como balconista de loja, vendendo os produtos 

que posteriormente iriam fabricar. Algumas mulheres começaram a vida laboral como 

sacoleiras, comprando os produtos nas lojas locais e revendendo em povoados e municípios 

vizinhos.  Enfim, as trajetórias profissionais anteriores, assim como as influências familiares e 

do meio, definiram e orientaram as escolhas e estratégias dos(as) empreendedores(as). Nesse 

sentido comprova-se a tese de Filion (2000) da importância dos  “modelos de influência” para 

explicar o surgimento da maioria dos empreendedores e do seu comportamento. De fato, 

os(as) analisados aqui se tornaram empreendedores(as) graças à influência de um modelo no 

seu meio familiar ou próximo – um modelo com o qual quiseram se identificar.  

Tanto é que 79% (homens e mulheres) citaram a vocação127 como o fator 

que os(as) levaram a explorar a atividade,  ressaltando a importância de exemplos locais 

considerados de sucesso e a trajetória familiar, convivendo com máquinas de costura e 

bordados desde a mais tenra idade.  Textualmente falando, muitos(as) dizem ter “nascido para 

isso”. Apenas uma empreendedora citou que fez pesquisa de mercado para abrir a empresa. 

Uma outra citou a necessidade como elemento impulsionador. 

                                                 
127 Vocação, segundo o dicionário: escolha, predestinação, tendência ou inclinação; por extensão, talento. 
(FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. 11ª ed. Editora 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro) 
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Com raras exceções, é na prática diária que o aprendizado das tarefas se dá. 

Do total de respondentes 83% (homens e mulheres) informaram que aprenderam a executar as 

atividades no dia-a-dia, com seu próprio esforço e alguma orientação de familiares. Apenas 

quatro informaram que, além do aprendizado prático, também fizeram cursos. E, em relação à 

educação formal, um dado interessante: apesar de terem aprendido a executar as tarefas 

diárias na prática, a gerenciar a empresa na base da “tentativa-erro”,  63% das mulheres 

respondentes e igual percentual de homens, ressaltaram que é importante ter uma formação 

educacional de, no mínimo, 2º grau para administrar satisfatoriamente. Daí se percebe que, 

apesar da educação formal não ter contribuído em termos de conhecimentos que poderiam ser 

aplicados ao negócio, os(as) empreendedores(as) não só valorizam sua trajetória educacional 

como ressaltam a importância de formação similar para outros que queiram tentar o mesmo 

caminho. Nesse caso pode-se inferir que eles(as) entendem a educação não apenas em seu 

caráter instrumental (ler, escrever, fazer contas), mas em uma concepção ampliada onde o 

indivíduo aprende a se situar no tempo, no espaço, na história. 

Os outros 36%, ao contrário, não dão igual importância à educação formal. 

Citam que, para realizar suas atividades basta apenas ter o dom, o conhecimento prático e de 

mercado.  Tal percepção pode indicar que: ou eles(as) ressaltam demais a experiência prática 

justamente porque seu nível de formação é baixo e essa atitude, de certa forma, melhora sua 

auto-estima (já que conseguiram “chegar lá” mesmo sem educação); ou não conseguem 

perceber que, mesmo para executar as tarefas práticas mais simples (fazer contas, preencher 

uma nota fiscal, assinar um cheque) é necessário um mínimo de formação – obtida ou não, na 

escola.  

De qualquer forma, o que aparece em 100% das respostas é a valorização de 

conhecimentos e  competências adquiridos e/ou potencializados a partir da implantação do 

Projeto PROMOS/SEBRAE/BID na região. De fato, todos(as) os respondentes ressaltam o 

mérito do Projeto em trazer cursos e treinamentos aos quais raramente teriam tido acesso.  

O Projeto trouxe cursos muito bons. Quem faz tira proveito. O comércio daqui está 
mais equilibrado e isso porque as pessoas estão mudando a mentalidade. Imagine 
que tem gente dono de barraca que já fez o Empretec! (Mulher, 38 anos, dona de  
fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

Abriu a visão de muita gente. Depois do Projeto a gente percebeu que não pode 
ficar pra trás de gente que fez mais cursos. Por isso é preciso estudar sempre mais 
(Homem, 37 anos, dono de fábrica e loja de artigos de cama e mesa) 
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A valorização das habilidades e competências recentemente adquiridas 

aparece também quando solicitados(as) a responder aquilo que acreditam ser importante ter na 

vida: a educação e o conhecimento aparecem em destaque (Tabela 09). O mesmo acontece 

quando são instados(as) a listar os itens essenciais para o bom funcionamento de uma 

empresa. Homens e mulheres, com pequenas variações situam a formação/capacitação do 

empreender e o conhecimento de mercado entre os quatro primeiros (Tabela 10).  

 

Tabela 09 - Mais importante ter na vida 

MULHERES HOMENS 
1 – Família 1 – Inteligência 
2 – Inteligência 2 – Família 
3 – Educação 3 – Conhecimento 
4 – Conhecimento 4 – Educação 
5 – Trabalho 5 – Sorte 
6 – Saúde 6 – Saúde 

Fonte: Questionários 

Tabela 10 - Itens essenciais à empresa 

             MULHERES HOMENS 
1 – Conhecimento do mercado 1 – Formação/capacitação do empreendedor 
2 – Formação/capacitação do empreendedor 2 – Capital 
3 – Capital 3 – Clientes 
4 – Clientes 4 – Conhecimento do mercado 
5 – Funcionários qualificados 5 – Matéria-prima 
6 – Máquinas e equipamentos 6 – Funcionários qualificados 
7 – Legalização da empresa 8 – Imóvel próprio 

Fonte: Questionários 

 

Aqui, mesmo os(as) que não valorizam a educação formal, dão especial 

importância à qualificação que venha agregar valor aos conhecimentos que já detêm, enfim, 

aquilo que os(as) tornam mais competentes na prática diária. Nesse sentido confirma-se a tese 

de Dolabela (1999a) de que o saber que interessa ao empreendedor é aquele que pode ser 

aplicado à sua empresa e esse conhecimento normalmente não está nos livros, mas à sua volta, 

nas pessoas, no mercado, no mundo. 
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Já a Tabela 11 sintetiza o movimento dos(as) empreendedores(as) na busca 

por qualificação. Tomando-se como base a oferta educacional do SEBRAE na região, tem-se 

o levantamento não só de quantos cursos e treinamentos foram feitos pelos(as) respondentes, 

mas também aqueles que são considerados interessantes e que eles(as) acreditam que 

poderiam trazer ganhos qualitativos às sua atuações profissionais.  Com poucas exceções, os 

cursos considerados interessantes são os mesmos que eles(as) já fizeram e vice-versa, ou seja, 

a demanda e a oferta parecem estar compatíveis. E é possível perceber que, também em 

relação à qualificação profissional, não parece ter havido barreiras de acesso às mulheres. De 

fato, o grupo de 15 mulheres participou de 49 cursos, a maioria delas tendo feito no mínimo, 

três. O mesmo acontece no grupo masculino que totaliza a participação em  38 cursos. 

           

   Tabela 11 - Percepção quanto aos cursos do SEBRAE 

CURSOS OFERTADOS 

Acha Interessante 

 

Já cursou 

 

  

Mulher 

(N) 

Homem 

(N) 

Mulher 

(N) 

Homem 

(N) 
Silk Screen   1   1 
Redes Associativas 1   1   
Líder Cidadão   1   1 
Crédito e Cobrança 1       
Rotinas Administrativas 1 2 1 2 
Manutenção de Máquinas 2   1   
Saber Empreender 4   2   
Custos para Confecção 3 2 3 3 
Técnicas de Negociação 5 3 2 3 
Como Vender Mais e Melhor 6 4 4 4 
Liderar 5 4 4 5 
Capacitação em Processo Produtivo 9 4 9 3 
Aprender a Empreender 6 6 7 7 
Empretec 15 9 15 9 

Fonte: Questionários                                                   N = Número de respondentes 

 

Também analisando a Tabela 11 percebe-se uma grande demanda pelos 

cursos cujos conteúdos estão diretamente ligados ao processo produtivo, à dimensão do  

aprender a fazer. Mas é também notável a demanda por aqueles que trabalham os 

comportamentos e competências empreendedoras consideradas ideais, a exemplos do 
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“Aprender a Empreender”  que leva o aluno a aprimorar conhecimentos conceituais, técnicos 

e instrumentais sobre empreendedorismo, finanças e mercado e que, conforme já citado aqui, 

é uma espécie de versão brasileira do Empretec;   o “Liderar”  que conduz o aprendizado para 

as estratégias de vida, atitudes e comportamentos, instrumentalizando líderes para a realização 

de ações que promovam o desenvolvimento de suas comunidades; e ainda “Como vender 

mais e melhor” que busca  sensibilizar e capacitar o empreendedor para perceber 

oportunidades de negócio e alternativas de crescimento, habilitando-o a utilizar  ferramentas 

de marketing e a construir  um modelo de gestão de vendas a partir do planejamento e ação 

comercial da empresa128. 

São,  portanto, cursos em que os objetivos pedagógicos estão mais voltados 

às dimensões aprender a conhecer e aprender a ser/conviver, de onde se pode inferir que, 

apesar de terem se qualificado para o trabalho no próprio trabalho e na maioria das vezes sem 

uma reflexão crítica do que estavam fazendo, os(as) empreendedores(as) – talvez por conta 

dos processos de sensibilização desencadeados pelo Projeto PROMOS/SEBRAE/BID – 

parecem estar construindo uma nova subjetividade onde a interpretação da realidade e o 

pensamento reflexivo ganham mais espaço e onde, além da aplicação do aprendizado em uma 

prática refletida e planejada (fazer), se valoriza também o conhecimento de conceitos, 

princípios (conhecer) e ainda o desenvolvimento de potencialidades individuais ligadas ao 

autoconhecimento,  à criatividade (ser)  e à capacidade de interação (conviver).    

Outro dado revelador dessa mudança de percepção: indagados(as) sobre 

como analisam sua atuação profissional, 91% dos(as) empreendedores(as) ressaltaram que 

precisam melhorar, especialmente em itens ligados à organização da empresa, ao exercício da 

autoridade junto aos funcionários, ao gerenciamento do tempo e à qualificação pessoal.  Com 

relação ao último quesito, eles(as) admitem a necessidade de buscar conhecimentos em 

informática, que consideram essenciais para o melhor controle do negócio. Outra demanda de 

qualificação apontada diz respeito aos cursos de modelagem, úteis para melhorar a qualidade 

das peças produzidas. Ora, como todos(as) os respondentes participaram do Empretec, 

treinamento que ressalta, entre as competências pessoais empreendedoras, a  exigência de 

qualidade e eficiência, ou seja, a decisão de fazer sempre mais e melhor, é razoável supor que 

esta auto-crítica pode ter alguma relação com o conteúdo  trabalhado durante o curso.  

                                                 
128 Um detalhamento maior do programa e conteúdo destes cursos pode ser encontrado no site do SEBRAE,  
www. sebrae.com.br/educação   



 

 

 

187 

E, mesmo admitindo a necessidade de melhorar, 73% das  mulheres e 55% 

dos homens afirmam que não trocariam sua atividade por outra. Nesse particular percebe-se 

que no grupo feminino o sentimento de auto-realização parece ser mais forte, o que pode ser 

explicado, em parte, não só pela afinidade e até facilidade de executar as atividades ligadas às 

confecções e bordados – pelo gostar do que faz - como também pelo orgulho de se saber 

capaz de gerenciar uma empresa, comandar pessoas, criar produtos, negociar com 

fornecedores e clientes, enfim, ser financeiramente autônoma.  De qualquer modo, dentre 

os(as) que estão insatisfeitos(as), nenhum(a) trocaria o negócio próprio por um emprego 

estável, apenas tentariam explorar uma atividade mais rentável.   

 

5.2.3 – Percepções de si e projetos de vida  

As novas conformações do mundo do trabalho incluindo aí o 

empreendedorismo não indicam mudanças substanciais nas relações entre capital e trabalho. 

Grosso modo falando, uns poucos continuam donos dos meios de produção e a maioria não, 

ou seja, capitalistas e trabalhadores ainda estão em lados opostos. Mas, como classificar os 

donos de micro e pequenas empresas ?  Antunes & Alves (2004), conforme visto no Capítulo 

I, em uma classificação ampliada da classe trabalhadora moderna, não incluem nesta os 

pequenos empresários porque eles são proprietários – mesmo em pequena escala -  dos seus 

meios de produção. São capitalistas, portanto. Outros autores (RAINBIRD, 1994; SANTOS, 

2003), citados no Capítulo III,  entendem, entretanto, que a dinâmica da MPE não permite a 

acumulação de capital, sendo que a maioria não pode ser considerada empresa tipicamente 

capitalista, até porque a renda auferida deriva da participação do proprietário como um 

trabalhador. Diante de tal dúvida,  considerou-se apropriado questionar os(as) 

empreendedores(as) sobre a visão que têm de si  mesmos(as) nesse sentido.  

Conforme observado no Gáfico 02,  89% dos homens e 46% das mulheres 

consideram-se trabalhadores(as).  Eles(as) se consideram trabalhadores(as) porque participam 

diretamente de todas as etapas de produção, trabalham mais do que os funcionários e chegam 

a substituí-los em suas tarefas quando faltam. Além disso, a renda obtida com a empresa não é 

suficiente para que se vejam como empresário(a).  Alguns homens e mulheres dizem que para 

que venham a se sentir como empresário(a) teriam que melhorar bastante a organização da 

empresa. Percebe-se daí que o empresário é, para esses(as), a pessoa que apenas administra o 

negócio, que dá ordens, tem dinheiro para investir na empresa e é organizada. 
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Gráfico 02 
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Fonte: questionários 

 

Já as mulheres que se vêm com empresárias e trabalhadoras (40%) 

entendem que, além de trabalhar tanto ou mais do que os funcionários, também têm, em 

relação a eles, uma posição privilegiada – são donas do próprio negócio. Mas ressaltam que só 

conseguem manter a empresa com muito trabalho e observando sempre as oportunidades de 

mercado que aparecem.  

Sou empresária-trabalhadora. Eu administro e, se for preciso, vendo, embalo, 
costuro, faço qualquer coisa pela empresa (Mulher, 24 anos, solteira, administra  
fábrica e loja junto com a mãe e uma irmã) 

Sou uma empresária que trabalha muito. (Mulher, 45 anos, 3 filhos, revende 
confecções) 

Sou empresária, porque administro minha vida profissional e pessoal muito bem. 
(Mulher, 38 anos, 02 filhos, fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

Oito mulheres (53%) e apenas um homem (11%) se consideram 

empresários(as).  Para elas o fato de terem obtido sucesso com o próprio esforço, de serem, 

efetivamente,  donas da empresa, já lhes classifica como empresárias.  

Não se percebe diferenças de gênero nas expectativas e sonhos pessoais 

assim como nos projetos e metas para a empresa.  Ao contrário, quando indagados(as) sobre 

projetos pessoais, que dizem respeito à sua realização como pessoa,  homens e mulheres são 

equitativos nas citações: 45% deles(as) querem aumentar o negócio e 33% querem comprar 

um imóvel e  8%  um veículo. Uma mulher deseja fazer curso superior de administração. 
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Aqui se observa que, invariavelmente, os sonhos pessoais estão intrinsecamente ligados ao 

negócio, porque mesmo a compra do imóvel tem alguma relação com a empresa: ou é para 

instalar a fábrica que atualmente está em prédio alugado, ou é para tirar a fábrica da casa. O 

mesmo se pode dizer do veículo, que é necessário, ou para agilizar o processo de compra e 

venda de mercadorias para os(as) que não o possuem, ou para atender à família de modo que 

o carro atual esteja  disponível, em tempo integral, à empresa.  

Disso se apreende que o comprometimento com a empresa, uma das 

competências consideradas ideais ao empreendedor (e, por isso mesmo, trabalhada no 

Empretec), é um traço comum entre homens e mulheres pesquisados. Mas nesse caso não se 

pode atribuir o mérito ao treinamento, porque a energia pessoal, a disposição para enfrentar 

longas horas de trabalho, executando quaisquer tarefas necessárias, sempre fez parte do dia-a-

dia desses(as) empreendedores(as). Aqui o comprometimento parece ser um traço permanente 

de identidade, construído aparentemente de forma igualitária entre homens e mulheres, o 

mesmo não se podendo dizer a respeito das identidades de gênero no que diz respeito à esfera 

privada, conforme se verá no capítulo seguinte.   

Em relação aos projetos e metas para a empresa, no geral, também não se 

constata diferenças de gênero. A ampliação do espaço físico, o aumento na quantidade e 

variedade da produção, a conquista de novos mercados e clientes, a compra de novas 

máquinas e de prédio próprio para instalação da empresa, a organização e informatização são 

citados como metas por 90% dos(as) respondentes. Três homens citam também a necessidade 

de formalização do empreendimento. E, curiosamente, apenas três respondentes (todas 

mulheres) definem como meta a qualificação dos funcionários. Nesse particular, a não citação 

por parte dos(as) outros(as) empreendedores tem suas explicações. Conforme evidenciado em 

estudo feito pelo SEBRAE129  a mão-de-obra local é abundante e foi treinada desde a infância 

para trabalhar em atividades de costura e bordado – e esse saber fazer  é o critério usual de 

empregabilidade e de manutenção do posto.  

Para a maioria dos(as) gestores(as) dos negócios, é suficiente que os 

trabalhadores saibam executar a tarefa com o mínimo percentual de erro e a maior 

produtividade possível. As máquinas e equipamentos mais modernos introduzidos na região 

nos últimos dez anos são de fácil manuseio – normalmente um trabalhador aprende o 

funcionamento com o fabricante ou fornecedor e repassa o aprendizado para os demais. 
                                                 
129 Diagnóstico do Pólo de Confecções e Artesanato de Tobias Barreto. Aracaju. SEBRAE/UFS, 2002 (mimeog.) 
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Mesmo a flexibilidade, esse conceito relativamente recente nas grandes empresas, é fato 

corriqueiro nas unidades produtivas locais. Em se tratando da força de trabalho, as empresas 

exigem funcionários multi-tarefa, que sejam capazes de executar qualquer etapa produtiva. 

Assim, quem faz a costura também sabe riscar, cortar, aplicar, dobrar e embalar – uma 

estratégia que garante o ritmo de produção mesmo com a falta de algum trabalhador.  

Nas considerações deste capítulo as diferenças de gênero desfavoráveis às 

mulheres tão comuns ainda no mundo do trabalho moderno como desigualdade, subordinação, 

dificuldade de inserção no mercado, restrição de acesso à qualificação e outras evidenciadas 

em  pesquisas empíricas (HIRATA, 1994; CRUZ, 1999) parecem não existir. De fato, 100% 

dos(as) respondentes, afirmaram que  o fato de ser homem/mulher  não interfere na realização 

das tarefas, nas posições de mando na empresa, no acesso à educação e ao crédito, nas 

negociações com fornecedores e clientes, na participação em espaços públicos.  O que 

importa, dizem eles(as) é o saber fazer – e isso independe de sexo. Na amostra estudada, 

portanto, homens e mulheres aparentemente estão em relação de igualdade – especialmente 

nas dificuldades. Do ponto de vista do espaço público (trabalho) homens e mulheres parecem 

conviver harmoniosamente, tendo acesso aos mesmos direitos e cumprindo os mesmos 

deveres. 

Aqui ficou evidente a valorização que os(as) empreendedores(as) dão aos 

processos de capacitação a que tiveram acesso nos últimos anos.  No próximo capítulo, além 

de tentar desvendar as representações dos(as) empreendedoras(as) a respeito de tais 

conhecimentos, busca-se descobrir como estes são usados na prática diária e ainda como se 

dão as relações de gênero na gestão das empresas (lembrando que em muitas delas a 

administração é compartilhada) e na esfera privada. 
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                     CAPÍTULO VI 

                     AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – ouvindo as vozes 

 

Conforme citado no Capítulo V, o Empretec foi escolhido como base para 

analisar a educação empreendedora porque é o produto educacional do SEBRAE com 

melhores resultados mensurados e que trabalha com a dimensão cultural do 

empreendedorismo, com os comportamentos e atitudes do empreendedor.  Sendo a relação 

com o saber um conjunto de relações que um sujeito mantém com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo, e através das quais ele imprime sentidos e significados à sua existência e às 

suas ações, neste Capítulo interroga-se os(as) participantes do Empretec sobre os  sentidos e 

significados que atribuem aos seus saberes, como se relacionam com eles e os utilizam em 

suas práticas diárias e, ainda  em que medida valorizam estes saberes e os mobilizam ou 

desmobilizam no trabalho empreendedor e na relação com os(as) outros(as). A subjetividade 

aparece dessa forma, relacionada à objetividade, como campo de acesso privilegiado do 

indivíduo, ambas distintas e sobrepostas dentro das instituições, contribuindo para manter a 

identidade social e individual.  Neste contexto, a cultura é entendida como o estoque de 

conhecimentos do qual os atores se suprem para fundamentar suas interpretações quando 

buscam a compreensão sobre algo no mundo e a sociedade, como um conjunto de ordens 

legítimas através das quais os indivíduos regulam suas relações no grupo social.  

O acesso aos(as) respondentes para a realização de entrevistas estruturadas 

seguiu o critério de acessibilidade definido na metodologia, mas tendo como parâmetro a 

mesma proporção por sexo encontrada quando da aplicação dos 24 questionários (15 

mulheres e 09 homens).  Assim, foram realizadas 12 entrevistas aprofundadas, sendo nove 

mulheres e três homens. 

 

6.1 – Representações sobre o Empretec 

Os números que comprovam a eficácia do Empretec, descriminados no 

Capítulo V, são especialmente válidos para uma análise econômica do impacto do curso nos 

resultados dos pequenos negócios, mas dizem pouco sobre as mudanças de atitudes e 

comportamentos do empreendedor que, afinal, são o alvo do treinamento. Este estudo é 

inovador exatamente neste sentido: ao buscar desvendar as representações sociais dos 
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empreendedores quanto aos conteúdos recebidos no curso, traz à tona aspectos cognitivos, 

afetivos e emocionais, valores e crenças construídos em um tempo, espaço e posição social 

definidos (JODELET, 1989), ampliando análise da dimensão da subjetividade e as 

possibilidades de entendimento do real analisado – algo possível apenas em uma pesquisa 

qualitativa. Nessa linha de reflexão os depoimentos são esclarecedores quanto às formas de 

percepção dos(as) empreendedores(as) em relação ao curso:  

Depois que fiz o Empretec minha mente se abriu para muita coisa, foi uma sacudida 
porque eu estava parada na mesmice. O curso faz a gente enxergar o comércio 
melhor e mostra como resolver as coisas de forma diferente. Mostrou que mesmo 
nas coisas mais fáceis do dia-a-dia a gente tem que parar para pensar...A gente 
aprende que manter a empresa é fácil, difícil é inovar... É um treinamento que tem 
até uma espécie de prova dos nove: a gente tem que montar uma empresa, fabricar, 
vender e ter lucro. Nesse exercício a gente aprende que tudo depende de nós, da 
nossa força de vontade. (Mulher, 38 anos, fábrica e loja de roupas infantis e 
enxovais de bebê) 

É um curso bom, que mostra principalmente que a gente tem que continuar 
estudando. Tem um monte de coisas que a gente já sabia mas não tinha visão de 
como pôr em prática. As surpresas que os facilitadores lançam durante as aulas 
obrigam a gente a pensar  e tem coisa que parece besteira no começo e que depois 
a gente descobre como é importante. A gente aprende a prestar atenção nos 
detalhes. (Homem,37 anos, fabricação e venda de artigos de cama, mesa e bordados 
industriais)  

Depois do Empretec qualquer curso parece simples demais. Tudo que a gente 
aprende nele  é útil na vida diária, mesmo nas coisas que não têm a ver com a 
empresa. Me ajudou a definir metas – eu nunca tinha feito isso. Me ajudou a 
planejar e acompanhar cada passo na minha vida. Eu passei a me organizar, a 
montar agenda. A maioria das pessoas no treinamento aprendeu que a agenda é 
uma boa amiga da memória. (Mulher, 25 anos, fábrica e loja de artigos de cama, 
mesa e banho) 

É um curso que a gente aprende para toda a vida. Eu comecei a prestar atenção a 
tudo que acontece ao meu redor. Antes eu tinha vergonha de falar com as pessoas 
porque achava que tinha pouco conhecimento, que não era muito inteligente porque 
tinha estudado pouco, agora converso com qualquer um, sem nenhum problema. 
Gostei tanto que se pudesse faria novamente. Minha filha, que administra a 
empresa comigo foi fazer depois que eu recomendei e quero que a outra filha faça o 
treinamento também. (Mulher, 46 anos, fabricação e venda de roupas íntimas. 
Estudou até a 4a. série do ensino fundamental) 

Traz muito subsídios para que a pessoa dê um direcionamento bom ao negócio. 
Desafia os limites da pessoa, exige raciocínio lógico. Ensina a fazer o plano de 
negócios: é como fazer a prática com teoria... Algumas dinâmicas que são 
aplicadas exigem que se pense rápido. A gente se avalia e se sente avaliado o tempo 
inteiro. (Mulher, 42 anos, bordado computadorizado e artesanal) 

Os depoimentos denotam elementos positivos em relação aos conteúdos 

recebidos no treinamento, especialmente no que diz respeito a uma visão ampliada do 
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ambiente no qual estão inseridos e da própria empresa, conforme destaca uma entrevistada 

que fabrica roupas íntimas, “O Empretec é  um treinamento que ajuda a melhorar a empresa. 

Depois dele passei a cobrar mais qualidade dos funcionários e de mim mesma”. ou o 

fabricante de bonecas de pano quando diz que “é um treinamento profundo que dá uma visão 

de mercado, de comércio”. Como a maioria desses(as) empreendedores(as) aprendeu a 

executar suas tarefas na prática, pela tentativa e erro, mas sempre sem tempo para refletir e 

analisar os erros e acertos, quando pela primeira vez enfrentam essa tarefa defrontam-se com 

o peso de uma realidade objetivada que precisam processar, entender e reaprender a se colocar 

diante dela.  Do ponto de vista de uma educação voltada para o empreendedorismo, o 

treinamento parece cumprir o que se propõe, à medida que reforça nos participantes os 

sentimentos de motivação para ter sucesso, realizar projetos estruturados e melhorar padrões 

de excelência e competição.  Aqui o conhecimento parece estar comprometido com aplicações 

que geram valor à sociedade, com valores e visões de mundo, coisas que, segundo Dolabela 

(2003a) os ambientes de ensino tradicionais não fazem. 

O treinamento parece estar focado exatamente naqueles pontos que os 

teóricos do empreendedorismo (DORNELAS, 2001; DOLABELA, 1999a; FILION, 2000; 

HISRICH & PETERS, 2004) consideram fundamentais em qualquer metodologia de ensino 

nessa área: o entendimento das habilidades, da inovação, do processo empreendedor; o 

preparo e utilização de um plano de negócios; o gerenciamento de tempo, recursos e espaços; 

a disciplina e autoconfiança.  Reforça-se também a positividade do trabalho como fonte de 

prosperidade e riqueza e ainda a individualidade, traços do pensamento moderno evidentes 

nas falas dos(as) entrevistados(as) quando tratam da vocação e talento para o negócio e da 

auto-responsabilização e culpabilização pelos sucessos e insucessos. 

 Dolabela (2003) afirma que individualidade não significa individualismo ou 

isolamento, mas o reconhecimento da diversidade e da capacidade do indivíduo de construir 

projetos próprios, diferenciados pela sua visão de mundo e forma de ser. No caso dos(as) 

empreendedores(as) de Tobias Barreto estes limites não parecem objetiva ou subjetivamente 

bem definidos. Porque a individualidade de que fala Dolabela (2003), segundo o próprio 

autor, deve dotar o indivíduo de vontade própria e de liberdade mas deve visar também a 

produção do respeito mútuo, do bem comum e gerar cooperação – o que não se observa em 

Tobias Barreto, onde as pesquisas (LACERDA & HANSEN, 2005; SEBRAE, 2004) 

encontram empreendedores(as) pouco afeitos à colaboração e às ações coletivas. 
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Essa característica de individualidade/individualismo está intrinsecamente 

ligada à constituição histórica, econômica e cultural do arranjo produtivo de Tobias Barreto, 

que nasceu, como dezenas de outros no país, a partir das crises dos anos 1970 e 1980, sem 

apoio do poder público, sem crédito ou orientação130. Dotados de poucos conhecimentos de 

mercado, de marketing e finanças, de planejamento e custos, os(as) empreendedores(as), 

contando apenas com um saber fazer socialmente construído no ambiente doméstico e no 

próprio trabalho, aprenderam a conviver com as incertezas e riscos próprios da atividade 

empreendedora, sabendo que não poderiam contar com ninguém além deles(as) mesmos(as).  

E treinamentos como o Empretec, apesar de ressaltarem a importância das 

redes de contatos e da cooperação entre firmas locais – o interagir localmente para competir 

globalmente - também enfatizam características como persistência, comprometimento, 

independência e autoconfiança que são próprias do ser, que têm a ver com a construção da 

identidade. Ora, se como diz FILION (2000), no processo de aprendizado é o empreendedor 

que define o que deve saber, selecionando, entre os  conhecimentos que está adquirindo, 

aqueles que têm valor de uso no seu negócio, os(as) empreendedores(as) aqui analisados(as) 

estão fazendo suas próprias escolhas – e estas, à primeira vista não se coadunam com os 

objetivos relacionados à cooperação como estratégia de competitividade, definidos pelo 

Projeto PROMOS/SEBRAE/BID para a região.      

Já em se tratando da análise de gênero, as falas mostram que enquanto os 

homens tendem a valorizar mais os aspectos objetivos relacionados com os resultados e 

aplicação dos conhecimentos na gestão dos negócios, as mulheres, além dos elementos de 

contribuição objetiva e produtiva do processo de formação pelo Empretec destacam também 

mudanças na auto-imagem, no fortalecimento da independência e identidade. Tais diferenças 

podem estar ligadas aos traços de patriarcalismo ainda existentes nas comunidades do interior 

nordestino, vividos e interiorizados por essas mulheres desde a infância. O fato de terem 

rompido a previsibilidade de certos caminhos naturalizados pela sociedade – casa, família, 

trabalhos domésticos – ao tempo em que deu a estas mulheres uma possibilidade real de 

                                                 
130 No caso da Terceira Itália, que é o modelo de referência do Projeto PROMOS/SEBRAE/BID, existe uma 
legislação que beneficia empresas de pequeno porte com carga tributária reduzida, o que favorece a 
especialização produtiva. Cada empresa é responsável por apenas uma atividade no processo de fabricação de  
um produto.  Na produção de móveis, por exemplo, cada empresa fabrica exclusivamente uma peça do item. 
Umas são especializadas na montagem, outras no design, outras na comercialização. Dessa forma há uma rede de 
cooperação interfirmas. Em Tobias Barreto, ao contrário, existe uma concentração produtiva, ou seja, a mesma 
empresa realiza todas as etapas de design, fabricação e comercialização do produto. Este seria outro fator 
limitante à formação de redes de cooperação entre as empresas. 
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inserção no mundo do trabalho de forma razoavelmente igualitária (conforme se viu no 

capítulo anterior),  não lhes garantiu uma percepção objetiva de suas capacidades individuais 

e autonomia. Na medida em que são estimuladas, por meio dos exercícios e vivências do 

Empretec131, a desafiar os limites que a si mesmas impõem, especialmente aqueles 

relacionados às falas e funções em espaços públicos,  as mulheres vislumbram outras 

perspectivas de emancipação e igualdade o que acaba por interferir diretamente no processo 

de (re)construção de suas identidades de gênero.  

Nesse sentido o treinamento parece trazer um saber útil que não se restringe 

à interação técnica com o objeto de trabalho, mas diz respeito também “à capacidade de 

representar a realidade de forma diferenciada e ao grau de congruência entre o seu próprio eu 

e a realidade individualmente construída” (DOLABELA, 2003:29). Assim, a educação 

empreendedora desenvolve a auto-estima e valoriza o potencial de persistência dos(as) 

alunos(as) diante de resultados não esperados e de erros, sem trazer respostas prontas, mas 

abrindo possibilidades para a ocorrência de inúmeras respostas possíveis - uma perspectiva  

emancipadora do ponto de vista do gênero.     

 

6.2 – Utilização dos conhecimentos 

De acordo com Dolabela (2003), o saber empreendedor é construído a partir 

da ação e da reflexão sobre a realidade, o aprendizado essencial não é a ferramenta ou o 

conteúdo, mas a construção da capacidade individual de agir de forma transformadora. É 

nesse sentido que o estudo, na busca por respostas às questões de pesquisa, questiona os(as) 

empreendedores quanto à aplicabilidade, em suas práticas diárias,  dos conhecimentos que 

adquiriram durante o treinamento.  Aqui eles(as) são instados a citar atitudes, ações e 

comportamentos aos quais atribuem alguma relação com o Empretec – uma relação de causa e 

efeito. Neste ponto convém lembrar que todo o processo de ensino/aprendizado está 

fundamentado no aprimoramento das 10 CCE’s (características de comportamento 

empreendedor). Os depoimentos a seguir são extensos, mas necessários para revelar os usos 

                                                 
131 Os(as) entrevistados(as) ressaltaram também que o treinamento, tal como está estruturado (nove dias 
ininterruptos/oito horas ao dia), é muito estressante. Alegam que são muitos conhecimentos novos para discutir 
em um espaço de tempo curto. Sugerem que o Empretec deveria ser administrado em duas semanas, com menor 
número de horas/aula por dia. Os(as) entrevistados(as) enfatizam também que receberam muitas informações e 
esclareceram dúvidas a respeito da legalização das empresas durante o Empretec – o curso teria servido também 
como incentivo à formalização de alguns negócios. 
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que os(as) empreendedores(as) fizeram destas CCEs após o treinamento, e que variam de 

acordo com as atividades da empresa, com o grau de assimilação dos conhecimentos, com 

aspectos subjetivos ligados à personalidade do(a) empreendedor(a):  

Queria vender mercadorias que não tinha representantes em Tobias Barreto. Fui 
buscar através de contatos com outros representantes, procurei endereços até 
conseguir trazer para minha loja o que eu queria... Além da loja eu tinha uma 
fábrica mas não sabia bem o que queria, se fechasse não faria falta. Depois do 
Empretec eu insisti, comprei máquinas novas, defini o rumo da empresa e melhorei 
a qualidade... Estou sempre  inovando os produtos, mudando a decoração e 
arrumação da loja, passei a me exigir mais na hora de atender o freguês... Hoje eu 
não deixo de pesquisar, pergunto aos clientes sobre o que eles gostariam de ter, 
converso com donos de outras lojas para saber o que estão vendendo, onde estão 
comprando, e quando viajo vejo o que eu posso trazer de outras lojas para a minha. 
O Empretec ensina a gente a ficar olhando tudo ao redor... Hoje eu tenho tudo 
definido: estabeleci uma meta de vendas que acompanho todo mês... Passei a exigir 
mais dos funcionários... Com os fornecedores dialogo, negocio até conseguir como 
eu quero. (Mulher, 38 anos, fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

Fiquei mais atenta à qualidade dos nossos produtos... Agora, mesmo quando viajo 
a lazer, procuro coisas novas, aviamentos. Quando vejo uma coisa diferente 
procuro saber de onde veio, onde comprar... Aqui em Tobias Barreto se copia 
muito, é preciso pesquisar sempre para ver as tendências novas e oferecer produtos 
diferenciados. Hoje eu uso até a Internet para pesquisar fornecedores de tecidos e 
aviamentos... Também me preocupo mais em não falhar com o cliente: quando ele 
faz um pedido a gente planeja como vai ser feito na produção para que o material 
seja entregue no dia certo... Antes eu tinha medo de negociar, hoje se eu for 
comprar insisto no meu preço, se for vender, também... E passei a confiar mais em 
mim. Agora quando vou tomar uma decisão analiso todas as possibilidades para 
não dar nada errado... O Empretec estimula a gente a buscar o meio mais fácil de 
fazer: tínhamos algumas peças que passavam por quatro etapas de acabamento, 
hoje são apenas duas etapas e a qualidade é melhor. (Mulher, 25 anos, fábrica e 
loja de artigos de cama, mesa e banho. Administra a empresa em conjunto com a 
mãe e a irmã) 

Passei a exigir mais dos funcionários em relação à qualidade dos acabamentos e o 
atendimento ao cliente...Viajei a passeio mas aproveitei para entrar em contato 
com o fornecedor de uma matéria-prima especial que eu queria adquirir...Fiquei 
mais atento ao que o concorrente faz... Preciso melhorar no estabelecimento de 
metas: quando tenho que cumprir um pedido urgente ainda faço muito improviso... 
Mas quando vejo que tem alguma coisa fugindo do meu controle, corrijo logo... 
Passei a ser mais atento nas negociações, já estou me libertando da dependência 
dos fornecedores locais porque pesquisei para encontrar outros fora da cidade. 
(Homem,37 anos, fabricação e venda de artigos de cama, mesa e bordados 
industriais)  

Eu tinha uma empresa pequena, tinha medo de mudar os modelos e não vender, 
tinha medo de comprar uma máquina que custava R$ 3.000,00. Depois do Empretec 
perdi o medo, comprei três máquinas, cada uma custando R$ 9.000,00, e é claro  
calculei tudo, planejei direitinho como ia pagar... Hoje faço pesquisas para achar 
máquinas modernas, se quiser uma para amanhã, eu consigo, já pesquisei quem 
vende e quanto custa. Fiz pesquisa também para comprar etiquetas novas... Não 
sabia nem o que era meta. Depois passei a definir onde queria chegar em cada ano: 
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primeiro separei a casa da empresa, depois coloquei como meta para 2005 
conseguir um galpão maior para instalar a fábrica e antes do final do ano já tinha 
comprado o prédio...Agora acompanho a produção todo dia para ver se os prazos 
estão sendo cumpridos... Até para legalizar a empresa o curso foi importante: 
analisei as vantagens, pensei, calculei o risco e vi que valia a pena... Outra coisa 
importante demais pra mim foi que eu tomei mais confiança, perdi o medo de falar, 
de negociar, de arriscar. Hoje eu não me troco por muitos homens. (Mulher, 46 
anos, fabrica e vende roupas íntimas) 

Não parei mais de procurar outras oportunidades: recentemente fui buscar espaço 
no centro de negócios de Tobias Barreto para vender bonés personalizados para o 
carnaval. Também busquei contatos em hotéis e restaurantes de Aracaju para 
venda de toalhas de mesa bordadas com a logomarca... Eu que já era persistente, 
fiquei mais otimista...O que aprendi no Empretec me ajudou até em outras 
atividades: usei os conhecimentos sobre plano de negócios para montar um plano 
de cursos... Também despertei para a necessidade de estabelecer metas: em 2006 a 
meta é comprar uma máquina de bordado computadorizada. Já peguei informações 
de montadoras de São Paulo... Passar pelas tarefas do Empretec deixa a gente mais 
confiante, mais independente e com capacidade de argumentar e negociar com 
segurança. (Mulher, 42 anos, bordado computadorizado e artesanal. É também 
professora do município) 

Na verdade foi durante o Empretec que resolvi mudar completamente o meu 
negócio. Minha mulher estava começando a produzir bonecas de pano e eu 
fabricava capas de sofá. Um dos exercícios do Empretec é criar um produto, 
produzir, vender. Minha empresa-cria foi justamente uma fábrica de bonecas. Tive 
que fabricar, eu mesmo, as bonecas. Tive que ir de porta em porta para vender. E 
foi aí que vi que as bonecas eram um bom negócio. Depois disso fechei a fábrica de 
capas de sofá e comecei a estruturar a confecção de bonecas. Hoje é tudo pensado, 
calculado. Cada dia a gente se aprimora mais, se preocupa em atender os pedidos 
dentro do prazo.  Hoje a gente fabrica mais de 80 tipos de bonecas. (Homem, 46 
anos, fabrica bonecas de pano) 

Depois do Empretec mudei o lugar do escritório para um espaço mais limpo e 
organizado. Melhorei a qualidade dos produtos e criei parâmetros de venda. 
Também passei a procurar informações e inovações em outros lugares – já estou 
conseguindo me livrar os fornecedores locais. Também criei coisas novas como a 
capa de sofá em malha. E também estou instalando um sistema de computador para 
controlar as fichas de clientes. (Homem, 45 anos, fabrica e vende mosquiteiro, capa 
de sofá e lençol) 

Nos relatos os conhecimentos adquiridos ou potencializados aparecem como 

geradores de iniciativas, de novas oportunidades, de mudanças qualitativas na execução das 

tarefas e nas atitudes e comportamentos ligados ao negócio ou à vida pessoal. Um processo de 

rompimento de paradigmas, de assimilação e acomodação de novos conceitos, de 

autoconhecimento e reformatação de identidades. Analisando os depoimentos se percebe a 

utilização e aprimoramento das CCEs ligadas ao chamado conjunto de realização (busca de 

oportunidades e iniciativa; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; 

persistência; comprometimento), que têm a ver com tornar real ou efetivo os projetos, sonhos 

e visões empreendedoras, ou seja, estão relacionadas aos aspectos ligados ao intelecto, às 
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formas de ser, às crenças e valores individuais.  Também se constata a aplicação das CCEs  

ligadas ao conjunto de planejamento (busca de informações; estabelecimento de metas, 

planejamento e monitoramento sistemáticos), que dizem respeito ao fazer, às ações práticas 

que incidem diretamente sobre a qualidade e produtividade do negócio. Já no caso das CCEs 

ligadas ao conjunto de poder (persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança), 

percebe-se, novamente, que não há referências quanto à utilização de estratégias para 

desenvolver relações comerciais coletivas ou associativas. Vê-se também que, no caso das 

mulheres, há uma ênfase nos aspectos subjetivos relacionados às mudanças nas formas de ser, 

agir e interagir com o mundo. 

A base do Empretec, conforme visto no Capítulo II é o que McClelland 

(1961) define como “motivação para a realização”, que pode ser entendida também com a 

necessidade de produzir projetos.  O projeto seria um meio de comunicação, expressão, 

articulação de interesses, objetivos, sentimentos, aspirações, sendo extremamente dinâmico e 

elaborado permanentemente, reorganizando a memória do indivíduo, dando-lhe novos 

sentidos e significados, o que repercute em sua identidade. A idéia de que a memória é 

seletiva pode ser explicada pela dinâmica dos projetos e da construção de identidades, que 

mantêm o passado em permanente reconstrução. Com isso se quer dizer que a identidade que 

professores e alunos do Empretec constroem é um processo dinâmico, sujeito 

permanentemente à reformulação relativa às novas vivências, às relações que estabelecem. De 

outra parte, esse processo está fortemente enraizado na cultura do tempo e do lugar onde os 

sujeitos sociais se inserem e na história que se produziu a partir da realidade vivenciada, que 

constitui ela mesma “um lugar de memória”. 

Nessa linha de reflexão, Velho (1988) busca articular memória e projeto: a 

primeira dá uma visão retrospectiva, do passado; o segundo permite uma visão prospectiva, 

projetando o futuro, ambos contribuindo para situar o indivíduo, suas motivações e o 

significado de suas ações, dentro das conjunturas de vida, na sucessão das etapas de sua 

trajetória.  O autor aborda a noção de projeto a partir das idéias de Alfred Schutz, para quem o 

projeto é uma “conduta organizada para atingir finalidades específicas”, seja de um grupo 

social, um partido, ou outra categoria. A possibilidade de formulação e de condução de 

projetos dependeria da consciência e da valorização de uma individualidade singular, baseada 

em uma memória capaz de dar consistência à biografia. É a memória que permite uma visão 

retrospectiva mais ou menos organizada da trajetória ou biografia, sendo o projeto a 

antecipação no futuro dessa trajetória ou biografia, na medida em que busca através do 
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estabelecimento de objetivos, a organização dos meios através dos quais esses objetivos 

poderão ser atingidos132.  

 

6.3 – As competências do Empretec x demandas de qualificação 

É sabido que os usos que são feitos da noção de competência não permitem 

uma definição conclusiva. Ela se apresenta, de fato,  como uma dessas noções cruzadas, cuja 

capacidade semântica favorece seu uso inflacionado em lugares diferentes por agentes com 

interesses diversos. De certa forma a plasticidade desse termo aparece como um elemento de 

força social que demonstra um razoável número de mudanças na sociedade, algumas delas  

ainda não claramente identificadas.  Mas o fato é que, de acordo com as análises feitas nos 

Capítulos I e II, apesar de sua autonomia, nas esferas do trabalho, da educação e  mesmo do 

empreendedorismo – pelo menos do ponto de vista teórico – há uma certa congruência de 

orientações designadas pelas noções de competência. 

 No terreno da prática, conforme percebido no Capítulo V, as habilidades, 

competências e saberes adquiridos ou melhorados a partir dos diversos cursos que tiveram 

acesso nos últimos três anos, através do Projeto PROMOS/SEBRAE/BID, são especialmente 

valorizados pelos(as) empreendedores(as). Aqui interessa saber, especificamente, como 

eles(as) valorizam as competências ou características empreendedoras trabalhadas durante o 

Empretec, a partir de um questionamento básico:  o que significa ser um “empreteco”?  

Ser empreteco é ser empresário com visão ampla, otimismo, coragem e qualidade 
(Mulher, 38 anos, fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

Ser empreteco é pôr em prática o que aprendeu. (Homem, 37 anos, fabricação e 
venda de artigos de cama, mesa e bordados industriais)  

É como se fosse um diploma de empreendedor (Mulher, 42 anos, fabricação e venda 
de roupas íntimas) 

Ser empreteco é ter objetivos definidos. (Mulher, 25 anos, fábrica e loja de artigos 
de cama, mesa e banho) 

                                                 
132 Para Velho (1998), a memória é fragmentada, e o sentido de identidade do indivíduo depende, em parte, da 
organização desses fragmentos. O projeto, expresso através de conceitos, palavras, categorias, seria um 
instrumento básico de organização desses fragmentos e de negociação da realidade com outros atores sociais, 
individuais ou coletivos. 
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É motivo de orgulho. Conseguir passar por todas as provas, vencer a vergonha de 
falar e aprender é um orgulho. (Mulher, 46 anos, fabricação e venda de roupas 
íntimas. Estudou até a 4a. série do ensino fundamental) 

É ser organizado na vida e na empresa. Antes era uma desorganização. Depois eu 
passei a registrar tudo, manter tudo na ordem. (Mulher, 24 anos, fabricação e venda 
de roupas íntimas) 

É ter conhecimento de como gerenciar, como fazer um planejamento de negócios. 
(Mulher, 42 anos, bordado computadorizado e artesanal) 

É estar mais aperfeiçoado no trabalho. (Homem, 46 anos, fabrica bonecas de pano) 

Nos depoimentos se percebe que as características/competências trabalhadas 

são úteis para dominar situações concretas de trabalho através da mobilização dos saberes 

adquiridos (LEITE, 1994). Mas inserem-se também em uma perspectiva de educação 

continuada, que traz uma possibilidade de auto-realização e não apenas o incremento da 

produtividade no trabalho. De acordo com a classificação de JoAnn Carland133, estes(as) 

micro-empreendedores(as), que até então não possuíam abordagens criativas e inovadoras, 

preferindo sempre as técnicas seguras e confiáveis que aprenderam a dominar na prática, 

evoluem para a condição de empreendedores(as), perseguindo melhorias de produtos e 

serviços e se disponibilizando a assumir mais riscos, dada a autoconfiança adquirida ou 

reforçada no treinamento. 

As acepções sobre o que é “ser empreteco” também estão ligadas ao que 

Filion (2001:49) chama de “conceito de si”, que tem a ver com a forma como a pessoa se vê.  

Seria esta auto-imagem que influenciaria o desempenho do indivíduo – as pessoas só realizam 

algo caso se julguem capazes de fazê-lo. No conceito de si estão contidos os valores de cada 

um, sua forma de ver o mundo, a motivação – e que muda conforme o contexto, as relações 

que estabelece com os outros, seu mundo afetivo, suas conquistas e erros. “O conceito de si 

constitui um contexto central do qual o processo visionário emerge, e dentro do qual o 

processo de aprendizado é enxertado”. 

Questionados a respeito das dez características trabalhadas durante o 

Empretec, se elas estariam de acordo com suas demandas de qualificação, enfim, se são 

exatamente estas as competências necessárias para o bom exercício das funções na empresa e 

para o crescimento do negócio, 100% dos(as) entrevistados(as) responderam positivamente: 

                                                 
133 apud GIMENEZ, Fernando; JUNIOR, Edmundo; SUNSIN, Luzia. “Uma investigação sobre a tendência do 
comportamento empreendedor”. In: SOUZA, Eda C. L. (org.) Empreendedorismo: competência essencial para 
pequenas e médias empresas. Brasília, ANPROTEC, 2001 
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“Se seguir à risca as cces não tem como dar errado o negócio”.  Para eles(as) o indivíduo que 

tem o conhecimento prático, tem vocação para aquela atividade e aplica corretamente o que  

chamam de “dez mandamentos” do empreender,  tem grandes possibilidades de sucesso. 

As dez características que são estudadas no Empretec são realmente os dez 
mandamentos do negócio, são a base de tudo. A gente fica cheia de idéias, louca 
para colocar em prática. É essencial para qualquer um que quer ter sucesso. 
(Mulher, 38 anos, fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê) 

É o conhecimento que a gente adquire no curso que faz a prática sair melhor 
(Mulher, 24 anos). 

Cada característica é ligada à outra. Se seguir atentamente todas, não tem erro. 
Mas é preciso ficar vigilante. (Homem, 37 anos) 

São as diretrizes básicas de qualquer negócio. (Mulher, 33 anos, revende 
confecções) 

Observa-se que, ao tempo em que valorizam as competências adquiridas  

e/ou potencializadas, os(as) entrevistados(as) esquecem da força dos fatores externos (ligados 

à economia e política) sobre a atividade empreendedora  e atribuem unicamente ao indivíduo, 

a responsabilidade de levar o negócio adiante – reproduzem assim, o discurso ideológico do 

empreendedorismo. Alguns poucos lembram que a falta de capital de giro, a inadimplência e 

mudanças na economia também têm uma grande influência na sobrevivência dos negócios, 

mas no final reafirmam que tudo depende da força de vontade do empreendedor, da sua 

persistência e capacidade de enfrentar adversidades e, especialmente, da vocação, ou seja,  do 

“levar jeito para o negócio” – que, afinal, são componentes implícitos e subjetivos, ligados a 

aspectos da personalidade, enfim qualificações tácitas adquiridas nos espaços de socialização. 

Neste caso é importante frisar que estas qualificações tácitas, antes 

consideradas próprias de mulheres, no caso particular estudado, são generalizadas também 

para os homens - foram apreendidas a partir de experiências e trajetórias comuns aos dois 

sexos, conforme explicitado no Capítulo V, na execução de tarefas rotineiras que começam no 

ambiente familiar (onde o aprendizado do ofício se inicia),  se estendem ao trabalho (a 

produção propriamente dita) e aos espaços de intermediação pública (compra, venda e 

negociações). Estas qualidades que, na maioria dos casos são apropriadas e naturalizadas pela 

sociedade capitalista, não sendo reconhecidas como credenciais no mundo do trabalho, aqui 

são consideradas qualificações reais, que têm valor de uso na gestão dos negócios, sendo, 

portanto, altamente valorizadas pelos(as) empreendedores(as), que não as percebem como 

próprias de um ou de outro sexo. De fato, para eles(as) são justamente tais qualificações e o 
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saber fazer que os(as) permitiu ascender econômica e socialmente, passando da condição de 

empregado à de patrão.  

 

6.4 - Gestão do trabalho x gestão do espaço doméstico  

De modo geral as funções que estão ligadas à empresa, no caso das 

mulheres que gerenciam sozinhas, são executadas por elas mesmas, sem interferência ou 

ajuda  dos maridos.  No caso das empresas de gestão compartilhada, as tarefas são divididas 

de acordo com os saberes e afinidades de cada um. 

Minha mulher é quem decide que cor deve ser o tecido, os aplicados e os bordados, 
como deve ser o desenho e o acabamento. Ela fica atenta à qualidade do trabalho 
final. Eu cuido do corte das peças e da parte de costura. Também sou eu quem vai 
ao banco resolver as questões de empréstimos que costumamos fazer a cada quatro 
meses. Minha mulher cuida também das vendas, fica de olho em tudo na empresa. 
(Homem,37 anos, fabricação e venda de artigos de cama, mesa e bordados 
industriais. A loja, a fábrica e a casa estão instaladas em  pavimentos diferentes de 
um mesmo imóvel)  

Eu tenho a empresa há 17 anos e sempre cuidei de tudo sozinha. No último ano meu 
marido resolveu se envolver também. Aprendeu comigo como escolher as matérias-
primas. Hoje é ele quem compra. Aprendeu também a fazer as vendas externas e a 
controlar a questão dos custos. Também deixo por conta dele as negociações nos 
bancos, não tenho paciência, acho  muito demorado, prefiro cuidar da produção. 
(Mulher, 42 anos, fabricação e venda de roupas íntimas. A fábrica localiza-se na 
mesma rua da residência) 

Minha mulher não tem muita leitura, não pode me ajudar na parte de 
administração. Ela também não sabe costurar ou fazer outras tarefas na produção. 
Mas é ela quem observa tudo na fábrica, orienta os funcionários, mantém a ordem 
e fica de olho em tudo. (Homem, 44 anos, fabrica mosquiteiros, capas de sofá e 
lençóis. Fábrica, loja e casa funcionam em espaços distintos) 

Aqui na empresa a família toda trabalha. Os dois filhos mais velhos desenham, 
criam as novas bonecas. Eu corto, pinto os rostos, invento modelos novos também. 
As tarefas de administrar, cuidar de negócios em bancos ficam principalmente por 
minha contar.Ela gosta mesmo é de cuidar da produção. Nós temos algumas visões 
diferentes. Eu quero produzir em série mas ela prefere continuar de forma 
artesanal. A gente tem que administrar essas diferenças. (Homem, 46 anos, fabrica 
bonecas de pano. A fábrica e a casa funcionam em pavimentos diferentes de um 
mesmo imóvel)  

Nós dois administramos a loja em comum acordo. Às vezes meu marido quer fazer 
certas mudanças e eu fico meio em dúvida – mas aí me lembro dos ensinamentos do 
Empretec e vou junto. Eu passo a maior parte do tempo na loja. É meu marido 
quem viaja para comprar mercadoria. Ele tem muito bom gosto. (Mulher, 33 anos, 
revende confecções) 
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A despeito de algumas diferenças nas formas de gerenciar e até perceber o 

negócio, de modo geral a divisão de tarefas na esfera do trabalho se dá de forma eqüitativa, 

apesar de, em alguns casos, as mulheres se restringirem aos papéis tradicionais, sendo a 

relação com o dinheiro, no que se refere às compras externas e negociações em bancos, por 

exemplo, reservada aos homens. Assim, o trabalho se organiza recriando novas formas de 

divisão entre o público e o privado. Mas quando se trata das tarefas domésticas, com raras 

exceções,  não há divisão: cabe à mulher, sozinha ou com ajuda de empregada, o cuidado com 

a casa e os filhos - mesmo quando é ela que contribui com a maior parte das despesas 

domésticas. 

A renda da casa é o dinheiro da empresa. Em casa, quando estamos sem 
empregada, somos eu e minha filha para cuidar de tudo. Meu marido cozinha de 
vez em quando. Eu diria que ele assume 20% das responsabilidades da casa. 
(Mulher, 42 anos, três filhos, fabrica e vende roupas íntimas. O marido se integrou à 
empresa há um ano) 

O dinheiro da minha empresa é só meu, posso fazer dele o que quiser. Quem paga 
as despesas da casa é o marido...Tenho empregada e babá, o que alivia muito meu 
trabalho em casa. Mas nas horas difíceis, se um filho chora o marido diz “você é a 
mãe, a dona da casa”. Ele só ajuda a levar as crianças à escola. (Mulher, 38 anos, 
dois filhos, tem fábrica e loja de roupas infantis e enxovais de bebê. O marido tem 
uma loja de material de construção) 

Meu esposo trabalha com agricultura, não entende nada de confecção. Por causa 
da empresa a maior parte das despesas da casa eu que pago.  E as 
responsabilidades da casa também são minhas: tenho que ser empresária, 
trabalhadora, mãe, mulher, dona-de-casa. (Mulher, 46 anos, três filhos, fabrica e 
vende roupas íntimas. Administra a empresa junto com as filhas. O único filho 
homem trabalha na seção de corte) 

Tudo que tem a ver com a empresa eu é que cuido, meu marido trabalha em outra 
atividade no comércio. Em casa sou eu que dou atenção a tudo: cuido das tarefas 
dos filhos para a escola, reunião de pais, festas. Por sorte tenho empregada para 
ajudar, senão seria impossível... E vem da empresa 70% do dinheiro das despesas 
domésticas: mensalidade de escola, telefone, empregada, etc (Mulher, 42 anos, dois 
filhos, tem empresa de bordado computadorizado e artesanal e trabalha como  
professora do município) 

Na empresa os dois fazem quase tudo e o dinheiro é conjunto. Nós nunca definimos 
quanto cada um ganha, não há diferença entre a renda da empresa e da casa... A 
gente tem empregada... Em casa eu só faço comer... Quem cuida primeiro dos filhos 
é a esposa. Ela está o tempo todo por perto já que a loja, a fábrica e a casa ficam 
no mesmo prédio. Fica mais fácil para ela olhar os meninos e as coisas de casa... 
Mas se tiver alguma necessidade eu ajudo. (Homem,37 anos, três filhos, fabrica e 
vende artigos de cama, mesa e bordados industriais. A loja, a fábrica e a casa estão 
instaladas em  pavimentos diferentes de um mesmo imóvel)  

A renda da casa é a renda da empresa, precisou, tirou. Quem faz as coisas da casa 
é a empregada. Não suporto serviço de casa, é um trabalho que não progride. Ele 
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ajuda com as crianças na escola, dá banho se for preciso. (Mulher, 33 anos, 02 
filhas,  revende confecções)  

Falta sal em casa, pega-se dinheiro no caixa da empresa. Às vezes o dinheiro vai da 
mão do cliente direto para pagar as contas de casa. Como a gente tem empregada 
minha mulher não precisa cuidar de nada, só tem que coordenar, mas a casa é um 
lugar que a gente só vai para comer e dormir. Normalmente passamos mais de 12 
horas na empresa. (Homem, 46 anos, 03 filhos adolescentes, fabrica bonecas de 
pano. A empresa funciona no térreo e a casa, no andar superior do mesmo imóvel)  

Com relação à integração do trabalho reprodutivo/produtivo, esfera 

pública/privada, mesmo reconhecendo que a situação no espaço doméstico não é justa, 

significando a dupla jornada de trabalho, as mulheres justificam-se: “é preferível manter a paz 

dentro de casa para que o marido não interfira na atuação delas nas empresas”. Como têm 

renda própria suficiente,  contratam uma empregada para a execução da maioria das tarefas. 

Assim, o gerenciamento dos conflitos domésticos garante a independência e autonomia na 

esfera pública. 

Os atributos de gênero, conforme visto no capítulo anterior, não interferem 

no acesso à educação, ao trabalho e demais funções e tarefas públicas. A democratização das 

relações sociais na esfera pública deveria implicar na democratização das relações sociais na 

esfera privada da familia, na eqüidade dos papéis entre homens e mulheres, mas nesse campo 

a desvantagem feminina é evidente.  Como analisa Bruschini (1990), a participação do 

masculino nas tarefas da casa é praticamente inexistente  e assim a mulher acaba assumindo 

no espaço público uma carga de trabalho semelhante ou mais exaustiva do que o homem e no 

âmbito privado a responsabilidade pela manutenção da ordem, da limpeza e do alimento, os 

cuidados com os filhos e sua educação. Esta contradição que aparece quando se analisa a 

múltipla jornada de trabalho desempenhada pela mulher é construída a partir do fato de que, 

mesmo se sacrificando para conciliar as várias tarefas cotidianas, essa trabalhadora descobre 

na esfera pública a trilha da sociabilidade, possibilitada pelo trabalho coletivo que lhe permite 

desconstruir preconceitos secularmente designados ao seu sexo, substituindo-os por suas reais 

qualidades. É no espaço da sociabilidade do trabalho, que ela toma ciência de que pode 

gerenciar a  própria vida, pode até exercer a chefia da família. Através do convívio coletivo 

livra-se da timidez e aprende a realizar seus sonhos (Fischer, 1997).  

Neste capítulo se buscou realizar os objetivos deste estudo, quais sejam, 

analisar como os empreendedores, gestores de micro e pequenas empresas, representam e 

vivenciam os processos de formação em empreendedorismo, os usos que fazem dos 
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conhecimentos adquiridos em suas práticas, as demandas de qualificação e a valorização de 

novas competências sentidas e percebidas no cotidiano.  As representações sociais dos(as) 

empreendedores(as) analisados(as) indicam uma percepção acurada sobre a importância da 

capacitação gerencial para a sobrevivência e sucesso dos negócios. Eles parecem entender que 

a complexidade do sistema econômico reforça a tese da seleção das espécies de Darwin: os 

empreendedores altamente preparados prosperam, os capacitados sobrevivem e os 

incapacitados acabam sendo vítimas fáceis dos processos de mudança (LEITE, 2001). Dessa 

forma são demandados processos de qualificação que promovam o emponderamento e 

autonomia, que despertem autocrítica, que fortaleçam habilidades cognitivas e emocionais, 

que tenham aplicabilidade prática ao negócio, enfim, que envolvam realização, planejamento 

e poder – o que, de acordo com os relatos, o Empretec parece fazer.    
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                    CAPÍTULO VII 

       APRECIAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

As reflexões desenvolvidas neste estudo procuraram integrar e contrapor 

categorias consideradas básicas - trabalho, educação, empreendedorismo e gênero – para o 

alcance dos objetivos propostos, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico. Entendendo-

se o trabalho e a educação como práticas sociais amplas, ambas relacionadas não só à 

produção da existência humana mas também à formação do homem enquanto indivíduo e 

cidadão, pretendeu-se mostrar que as relações entre estas duas esferas, mesmo 

reconhecidamente necessárias, nem sempre estão em sintonia. E o empreendedorismo, reflete 

bem isso, à medida que surge como uma necessidade imposta pelo mundo do trabalho à 

educação, demandando desta, responsabilidades e respostas que talvez não tenha condições de 

assumir.  Mediante a abordagem de gênero se buscou desvendar relações entre o público e o 

privado no campo do trabalho, da educação e do empreendedorismo, diante da necessidade 

de se identificar como homens e mulheres administram espaços de produção que, em muitos 

casos, se confundem com os espaços domésticos e onde se revelam sentimentos e atos 

contraditórios, ligados, ao mesmo tempo, à democratização de padrões de comportamentos 

sociais e ao peso de tradições históricas e culturais ainda presentes na sociedade nordestina.  

Com estas categorias definidas, a pesquisa se pautou, desde as primeiras 

linhas, pelo confronto da teoria, advinda de revisão de literatura (introdução e capítulos I, II, 

III e IV) com dados de pesquisas empíricas, de modo a estabelecer uma relação dialética entre 

o realizado e o pensado.  Dessa forma, documentos obtidos de instituições oficiais, resultados 

de pesquisas e relatórios são incorporados em todos os capítulos, promovendo o encontro e/ou 

revelando conflitos entre os conceitos e o real materializado. Já do campo empírico vêm 

informações e dados estatísticos (capítulos V e VI) colhidos através de questionários e 

entrevistas aplicados com os(as) empreendedores(as) e que também são confrontados com 

resultados de pesquisas, conceitos e teorias, de modo a desvelar a partir dos depoimentos, 

alguns significados implícitos e nem sempre percebidos por seus emissores, mas 

fundamentais para a apreensão dos aspectos subjetivos que permeiam os processos de 

trabalho, de aprendizado e as relações de gênero no arranjo produtivo local.    
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Diante da escassez de estudos sobre o tema empreendedorismo no terreno 

da educação, assumiu-se ainda aqui o desafio teórico de tentar entendê-lo e contextualizá-lo 

econômica e culturalmente, assim como compreender suas relações com as demais categorias 

norteadoras da pesquisa, motivo pela qual a esta se dedica um capítulo inteiro (Capítulo II). 

Procurou-se, do mesmo modo, criar um arcabouço de informações sobre micro e pequenas 

empresas e arranjos produtivos locais – locus de atuação da população analisada -  também 

em razão de existirem poucas pesquisas dedicadas ao universo do típico pequeno 

empreendedor brasileiro e do surgimento de projetos de desenvolvimento, como os de APL,  

que se baseiam em conceitos ainda não assimilados e discutidos no campo da educação 

(capítulos III e IV).       

Dentro do observado na análise do contexto, percebe-se que o 

empreendedorismo, entendido como estratégia de sobrevivência ou como percepção e 

aproveitamento de novas oportunidades no âmbito dos negócios não é um fenômeno recente, 

ao contrário, está entranhado na dinâmica do capitalismo que atualmente, conforme diz 

Harvey (1994)  se renovou mas não perdeu a sua essência.  Já o empreendedorismo, no rastro 

das mudanças desse capitalismo renovado, ganhou visibilidade, aparecendo, na maioria dos 

discursos (SACHS,2002; DOLABELA,1999a; FILION,2000; LEITE, 2001;) como um   

processo de inclusão social que ajuda a promover o desenvolvimento econômico e sustentável 

das comunidades, funcionando como redistribuidor de renda e amenizando os impactos 

nocivos das transformações ocorridas no mundo do trabalho. Poucos ressaltam, entretanto, 

que este também pode ser compreendido, dentro da lógica do capitalismo, como um 

acirramento do embate capital/trabalho em bases ainda mais contraditórias.  

Souza Neto (2003), define bem os aspectos contraditórios desse contexto em 

que, tendo-se como pano de fundo o neoliberalismo, criou-se o modismo de divulgar que 

qualquer um pode ser patrão, através da disseminação de um conceito de empreendedorismo, 

que associa a saída para a crise econômica à capacidade individual de resolver problemas. 

Assim, a estratégia de ampliar, promover, apoiar ações empreendedoras surge como uma 

forma rápida de garantir empregabilidade aos trabalhadores vítimas das mazelas neoliberais, 

mas não revela as desigualdades nem os conflitos da sociedade. Por outro lado, em países 

ditos subdesenvolvidos ou emergentes como o Brasil, onde o empreendedor por necessidade 

tenha as iniciativas devidamente aperfeiçoadas (econômica e culturalmente), o 

empreendedorismo, paradoxalmente, aparece com uma feição libertadora, trazendo a 
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possibilidade concreta de um desenvolvimento mais humano -  uma espécie de redenção pelo 

trabalho. 

A realidade é que, a despeito das contradições do discurso, o que se observa 

na prática, é que milhares de pessoas, em diversas partes do mundo, estão empreendendo, 

criando seus próprios negócios, buscando meios de sobreviver em um mundo instável, sem 

garantias.  Este fato indica que há uma necessidade urgente de se encontrar alternativas à crise 

do emprego assim como criar novos modelos de desenvolvimento socioeconômico. E o Brasil 

é ilustrador nesse sentido: os dados do GEM 2004 indicam que o percentual de brasileiros 

empreendedores (13,5%) é maior que o de americanos (11,3%), sendo 50% superior à média 

mundial.  O problema, conforme ressaltado nesse estudo é que o ambiente econômico, social 

e cultural é hostil à sobrevivência e crescimento dos pequenos empreendimentos.  Além disso, 

a maioria dos brasileiros não está preparada para se estruturar adequadamente, planejar, gerir 

e sustentar seu negócio. Desse modo, apesar da coragem, da ousadia, da criatividade do 

brasileiro, mais de 50% das pequenas empresas abertas no país fecham antes de completarem 

dois anos de existência – uma mortalidade que está diretamente relacionada à falta de 

capacitação administrativa e de conhecimentos de mercado de quem as gerencia.   

Daí nascem as exigências e questionamentos em relação ao papel da 

educação no processo de formação e capacitação de empreendedores. Porque a habilidade 

para empreender, isto é, para tomar decisões criativas e racionais, para lidar com riscos e 

incertezas, para prever e antecipar soluções de problemas,  está no bojo das discussões a 

respeito das novas competências exigidas do trabalhador – mesmo daquele que querem um 

emprego fixo, formal. Cabe à educação responder estas demandas, porque aprender a  

empreender é, de fato, uma necessidade inegável dos novos tempos.  A própria escola pública, 

em algum momento, terá que associar o aprendizado desses conteúdos aos demais, de modo a 

melhorar a interface com o mundo do trabalho. Ademais se a origem do espírito 

empreendedor  está ligado ao sistema de crenças e valores de uma sociedade, cabe, em grande 

parte à educação, criar estratégias pedagógicas que ajudem a promover as mudanças culturais 

necessárias para a disseminação desse espírito que é, afinal, um elemento impulsionador de 

ganhos econômicos e sociais.  

As políticas públicas também devem assumir responsabilidades nesse 

sentido. Considerando que mais de 90% dos postos de trabalho criados provêm de pequenos 

empreendimentos, ao passo em que as grandes empresas, na busca por produtividade têm 
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reduzido o contingente de trabalhadores, não se pode ignorar as micro e pequenas empresas 

quando se pensa numa solução para o desemprego.  Nessa perspectiva, criar condições 

educacionais, econômicas e socioculturais para fomentar e fortalecer os pequenos 

empreendimentos, torna-se importante componente em uma política de desenvolvimento 

integrado e sustentável. Investir em arranjos produtivos locais, dado que polarizam mais de 

um município em torno de uma atividade, envolvendo uma significativa parcela da população 

economicamente ativa, parece ser uma opção razoavelmente segura de interiorizar o 

desenvolvimento e garantir a sustentabilidade de micro-regiões, o que já seria um bom 

começo para um modelo de fortalecimento dos pequenos negócios que, afinal, são maioria e 

arcam com  grandes responsabilidades sociais. Dessa forma, garantidas as condições materiais 

(infra-estrutura, capital, educação, mercado, tecnologias e políticas públicas de apoio as 

MPE), o empreendedorismo poderia sim, promover a inclusão social e econômica de grupos 

menos favorecidos, estimulando  a mobilidade social e a desconcentração de riquezas.  Do 

contrário, o país continuará sendo campeão de empreendedorismo por necessidade - uma 

nação de sobreviventes.  

A experiência local aqui analisada comprova que os desafios para a 

implantação de um empreendedorismo de qualidade não são pequenos, mesmo quando se tem 

um modelo ideal a seguir, como o da Terceira Itália e um agente estimulador como o 

SEBRAE.  Porque apesar dos(as) empreendedores(as) de Tobias Barreto terem melhorado sua 

capacidade de gestão e qualificações técnicas a partir da implantação do Projeto 

PROMOS/SEBRAE/BID, os principais atributos da dinâmica constitutiva dos distritos 

italianos e que foram responsáveis pelo seu sucesso, quais sejam, a confiança, 

empreendimentos coletivos, cooperação entre empresas, abertura de mercados externos, 

especialização produtiva e governança local, ainda são incipientes no município sergipano – e 

o processo de construção desses atributos pode levar décadas, tal como aconteceu na Terceira 

Itália. Além disso, ainda não há, no Brasil,  um tratamento diferenciado e justo em relação às 

pequenas empresas no que se refere, especialmente,  à carga tributária e ao acesso ao crédito. 

Conforme visto no Capítulo IV, as ações realizadas pelo Projeto 

PROMOS/SEBRAE/BID na região trouxeram inovações organizacionais, operacionais e 

legais, que se refletem na melhoria da qualidade de produtos, aumento de faturamento, 

introdução de equipamentos e design modernos, maior produtividade e formalização de 

empresas e empregos. Mas há que se ressaltar, especialmente a partir dos depoimentos, as 

iniciativas no tocante à qualificação profissional dos(as) empreendedores(as) locais.  
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Retomando-se a análise do modelo educacional do SEBRAE,  percebe-se a existência de 

cursos específicos e baseados em focos temáticos (gestão, finanças, recursos humanos, 

mercado, produção, liderança e empreendedorismo), formatados de maneira a atender a 

demanda de públicos distintos (empresa nascente, emergente ou consolidada), com 

metodologias que acompanham as recomendações de especialistas em ensino nessa área 

(aprender pelo exemplo, vivenciar situações práticas)  e seguindo ainda as recomendações da 

UNESCO (aprender a ser, a conhecer, a fazer, a conviver), que são norteadoras de políticas 

educacionais em todo o mundo. De modo geral é  um modelo que parece atender as demandas 

da sociedade e, no caso específico de Tobias Barreto, também. Os dados qualitativos obtidos a 

partir dos(as) empreendedores(as) analisados são ilustradores neste sentido, especialmente 

quando tratam do Empretec, o curso que foi escolhido como base para a pesquisa.  

 O trajeto percorrido na busca por respostas às questões de pesquisa revelou 

situações históricas, econômicas e culturais atípicas se comparadas a outros estudos que 

tratam de trabalho, educação e gênero - aspectos tornados evidentes porque foi adotado neste 

estudo o pressuposto de que ações, indicadores, números e medidas não esgotam a realidade e 

falam pouco sobre as pessoas. Por exemplo: no encontro com o empírico, como situar, dentro 

das teorias existentes, o micro empreendedor que é, ao mesmo tempo, capitalista e trabalhador 

e dessa forma se reconhece ?  Porque, de fato, o micro empreendedor vê sua iniciativa de 

negócio como uma fonte primária para a renda familiar – pensamento típico de trabalhador.  

Mas também tem consciência de que é dono dos meios necessários para fazer o 

empreendimento crescer, para ser um empresário. De certo modo, o que os torna atípicos - 

uma simbiose de trabalhador e empresário -  é a forma como se vêm. Para estas pessoas o 

sucesso é medido pela liberdade para tomar decisões sobre o negócio,  pela independência em 

contraste com o emprego formal onde tem que se responder a um patrão, pelas oportunidades 

de enfrentar desafios e realizar sonhos, pelos sentimentos de satisfação e orgulho – vantagens 

que são acompanhadas também por sacrifícios de tempo, espaço e qualidade de vida, assim 

como de instabilidades financeiras e emocionais. 

Em Tobias Barreto os(as) empreendedores(as) aqui analisados encontraram 

um ambiente econômico e cultural indutor às iniciativas de negócios. O município tem, hoje,  

mais de 1500 empresas localizadas no núcleo urbano, que absorvem grandes contingentes de 

mão-de-obra e movimentam o comércio local, gerando ocupação e renda em diversos pontos 

da cadeia produtiva de confecções e artesanato. Em torno destas atividades se observa, nos 

últimos 40 anos, o protagonismo das mulheres empreendedoras que, atualmente, são maioria 
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entre os gestores de micro e pequenas empresas e tiveram que exercer as funções produtivas, 

conforme evidenciado na pesquisa, compatibilizando-as com as funções reprodutivas: os 

filhos e o trabalho de constituição e gerenciamento das empresas aconteceram durante o 

mesmo período. Por isso mesmo, constata-se a existência de famílias pequenas, com média de 

dois filhos, o que denota mudanças na estrutura da família patriarcal típica do nordeste, assim 

como revela estratégias das mulheres em manterem a autonomia e controle do próprio 

trabalho. 

O estudo evidencia também uma recente masculinização de tarefas que 

antes eram executadas prioritariamente por mulheres, tais como, costura de bordados e 

aplicados, confecção de roupas íntimas e de bonecas de pano, riscos de bordados e 

acabamento. Tal fato é explicado pela dinâmica da economia do município – os empregos 

estão justamente nestas áreas e, como os homens, de uma forma ou de outra, conviveram 

desde a infância com estas atividades dentro de casa, as dificuldades e preconceitos que 

poderiam acompanhar o desempenho do trabalho ou funcionar como barreiras de inserção, 

acabam sendo amenizadas. De fato, a pesquisa constata que o critério de empregabilidade é o 

saber fazer, sendo que, tanto homens como mulheres, não associam esta habilidade a qualquer 

característica biológica, assim como não o fazem em relação às qualificações tácitas, também 

adquiridas, por ambos, nos espaços familiares e do trabalho.  Estas são competências 

valorizadas e reconhecidas por seu valor de uso nos espaços de produção, gerenciamento e 

comercialização. Do ponto de vista do trabalho, do empreendedorismo e da educação, 

portanto, os atributos de gênero não atrapalham ou favorecem um sexo em detrimento do 

outro.  

A educação, como um pré-requisito, foi mencionada pelos(as) 

entrevistados(as), que entendem ser cada vez mais importante ter uma boa formação 

acadêmica, não só para saber melhor conduzir os negócios, como também para entender o 

ambiente e as transformações à sua volta.  Similaridades entre homens e mulheres aparecem 

também nas trajetórias profissionais anteriores à criação do negócio próprio, onde se constata 

que ambos executaram atividades que tinham algum vínculo com aquela escolhida para o 

empreendimento. Assim, os empregos e ocupações anteriores reforçaram a base do 

aprendizado informal que se iniciara em casa. A esse saber prático, soma-se o aprendizado 

formal e, especialmente, os conhecimentos adquiridos nos cursos e treinamentos a que 

tiveram acesso após a implantação do Projeto SEBRAE/PROMOS/BID, aos quais valorizam  

por torná-los(as) mais competentes na prática diária, trazendo ganhos de qualidade e 
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produtividade à empresa e ainda por trabalharem dimensões ligadas ao ser, ao conhecer – 

enfim, por ajudarem a potencializar comportamentos e competências empreendedoras 

consideradas ideais no mundo dos negócios, dotando-os(as) também de visões conceituais e 

críticas a respeito do mercado, de si mesmos(as) e do mundo em geral.  

São similares também os problemas que homens e mulheres enfrentam na 

condução dos negócios, as características dos empreendimentos, assim como a estreita relação 

que mantêm com a empresa. De fato, eles(as) são a empresa. Tanto que não há diferenças 

significativas quando tratam dos sonhos pessoais e projetos para o negócio: as expectativas e 

planos para o futuro estão prioritariamente voltados para o empreendimento. Do mesmo 

modo, a motivação para empreender está ligada à vocação, ao talento para a atividade 

escolhida e ainda às oportunidades oferecidas pelo mercado local. Os(as) empreendedores(as) 

analisados não se enquadram, portanto, no percentual de 46% dos brasileiros que 

empreendem por necessidade, ao contrário, as histórias ilustram percepções acuradas de 

oportunidades de negócios que foram aproveitadas por eles(as) no município. 

Ligeiras diferenças de gênero aparecem quando se analisa o tempo de 

existência das empresas e onde se constata uma maior atividade empreendedora recente das 

mulheres. Aparentemente elas continuam sendo protagonistas no surgimento de novos 

negócios na região. As mulheres empreendedoras parecem já ter, graças a seu processo de 

formação, uma personalidade consoante com as exigências da cultura dominante, que valoriza 

o perfil lógico e racional traduzido em “tomar decisões, gerenciar, administrar, mandar, se 

fazer respeitar” – tradições masculinas que também fazem parte da própria cultura 

empreendedora.  Assim,  mulheres que acabam tendo sucesso em seus empreendimentos são 

aquelas que se alinham a essa forma de agir  

Percebe-se também, no grupo feminino, um maior sentimento de auto-

realização e autonomia no que se refere à manutenção do negócio – a grande maioria das 

mulheres, mesmo admitindo que precisa melhorar muitos aspectos administrativos e pessoais,  

não pensa em trocar sua atividade por outra. Há um sentimento de satisfação pela 

independência financeira e poder adquiridos nos espaços coletivos de trabalho. Tais aspectos 

subjetivos aparecem ainda nos depoimentos que tratam dos processos de formação pelo 

Empretec, onde se observa, nas mulheres, uma referência especial ao processo de 

autoconhecimento e fortalecimento de identidades, vivenciado durante o curso e exercitado no 
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cotidiano. Sob esse ponto de vista, o curso abriu perspectivas de emancipação e libertação de 

tradições patriarcais ainda arraigadas no imaginário feminino.   

Os depoimentos que tratam das representações sociais dos(as) 

empreendedores(as) em relação ao Empretec também são bastante similares entre os sexos, 

com referências valorativas quanto aos conhecimentos adquiridos, posto que estimulam os 

sentimentos de motivação, persistência, comprometimento, autoconfiança e independência e 

ainda ajudam a estruturar projetos e a buscar inovações que melhoram os padrões de 

qualidade e competitividade. Por ser um treinamento que trabalha o empreendedor de forma 

individual, o Empretec permite, desta forma,  que cada um se aproprie dos ensinamentos de 

acordo com sua própria conveniência. Assim, o processo de aprendizado leva em conta as 

experiências anteriores, o grau de acessibilidade aos novos conceitos, os aspectos cognitivos e 

emocionais do aprendiz, assim como suas perspectivas e planos futuros, o que interfere de 

forma positiva na construção das identidades.  

As habilidades/competências potencializadas durante o curso são traduzidas 

na vida prática em novas iniciativas e busca de oportunidades de negócios (saber conhecer), 

mudanças qualitativas nas formas de gestão da vida profissional e pessoal (saber ser), 

melhorias de qualidade e produtividade nas empresas (saber fazer). Aparecem ainda em ações 

onde se percebem o pensar crítico e analítico e o incremento das capacidades de 

argumentação, discernimento e julgamento. O ponto dissonante é a pouca aplicabilidade de 

mecanismos de interação e cooperação, que seriam fundamentais para o sucesso do arranjo 

produtivo nos moldes definidos pelo Projeto PROMOS /SEBRAE/BID. Mas, de modo geral, 

os(as) empreendedores(as) estabelecem uma relação efetiva de causa e efeito quando tratam 

do Empretec e das mudanças realizadas em suas empresas e mesmo na vida pessoal após o 

curso. Conclui-se portanto, que o treinamento em estudo atende as demandas de qualificação 

dos(as) empreendedores(as) analisados, já que as características/competências exercitadas têm  

valor de uso não apenas no incremento da  qualidade e produtividade do trabalho, mas 

também nos processos de auto-realização, especialmente para as mulheres.    

Outra contradição evidenciada na pesquisa diz respeito às relações de 

gênero no espaço doméstico. Porque a democratização das relações sociais na esfera pública, 

comprovadas em cada etapa da pesquisa, não se estendeu às relações sociais na esfera 

privada, isto é, não se traduziu eqüidade dos papéis entre homens e mulheres. Nesse campo 

particular as mulheres continuam em desvantagem: além de trabalharem tanto quanto os 
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maridos, ainda são responsáveis integralmente pela responsabilidade com a casa e os filhos. 

Os resquícios patriarcais que parecem ter enfraquecido na esfera pública, são preservados 

pelas próprias mulheres na esfera privada, justamente para que possam garantir seus espaços 

de sociabilidade no trabalho.  

Em outras palavras, as respondentes estão conscientes de ter, como qualquer 

trabalhadora, uma desvantagem pessoal no mercado, visto que assumem uma carga maior: 

cuidar dos  filhos, da família, da casa. Percebem que, enquanto esta desvantagem não for 

superada, dificilmente poderão dedicar-se integralmente à profissão escolhida e nela galgar 

degraus mais elevados. Mas, como acreditam também que contra a competência não há 

argumentos, acham que é possível conseguir um equilíbrio entre o lado familiar e o 

profissional. Ou seja, a julgar pelas opiniões das  empreendedoras entrevistadas, fazer valer o 

predomínio da competência sobre a cultura machista requer não só a ocupação de mais 

espaços nesse nicho ocupacional, mas também a obtenção de um equilíbrio entre o lado 

familiar e o profissional.  É esse processo de criar consenso, cessão e acomodação em casa 

que, embora reconhecido por elas como injusto, lhes dá a possibilidade de realizar sonhos, ter 

autonomia, independência e poder – no espaço público – valendo, portanto, o preço a pagar.   

De fato, a inserção das mulheres no mundo do trabalho, vem contribuindo 

para criar gradativamente novos valores relativos ao papel social da mulher alterando a 

identidade feminina, hoje cada vez mais voltada para o trabalho produtivo. Todos esses 

fatores explicam não apenas o crescimento da atividade feminina, mas também as 

transformações no perfil da força de trabalho desse sexo. As trabalhadoras, que até o final dos 

anos de 1970, em sua maioria, eram jovens, solteiras e sem filhos, passaram a ser mais velhas, 

casadas e mães.  Também têm esse perfil as que se dedicam ao trabalho empreendedor. 

Em termos gerais, a pesquisa constata inúmeras similaridades entre o  perfil 

dos(as) empreendedores(as) de Tobias Barreto e demais micro e pequenos empresários 

brasileiros, entre suas empresas e as micro e pequenas empresas no Brasil, seus problemas 

sócio-econômico-culturais e os problemas do país. Mas há também particularidades a se 

destacar, como as características históricas e culturais da região, a motivação para 

empreender, o protagonismo das mulheres nos negócios próprios e, especialmente a eqüidade 

de gêneros no trabalho – algo ainda raro de encontrar no mercado capitalista. Por isso mesmo, 

as possibilidades de generalização, acredita-se, não sejam muitas. A dinâmica interna do 

ambiente, as pessoas, as relações de gênero, os projetos de desenvolvimento em curso no local 
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são muito peculiares. E a revelação dessas peculiaridades talvez seja a principal contribuição 

deste estudo à medida que traz pistas e mostra que algumas transformações econômicas e 

sociais há muito demandadas pela sociedade, aparentemente estão acontecendo em um 

universo pouco pesquisado – no espaço do local, na empresa de pequeno porte, por força e 

obra do micro-empreendedor.          

É razoável crer que tais pistas trazem implicações para o campo da 

educação, apontando a necessidade de se ampliar as pesquisas que tratam de qualificação 

profissional, incluindo também análises mais aprofundadas dos processos de capacitação em 

empreendedorismo que, afinal, vêm sendo desenvolvidos há décadas, por diversas instituições 

que não apenas o SEBRAE, em várias localidades do país e às vezes contando com parcerias 

do poder público federal.  Além disso, há que se concordar que a vida da grande maioria das 

pessoas ainda está situada em torno do trabalho, seja ele formal ou informal, assalariado ou 

empreendedor.  Visto que o trabalho mantém, direta ou indiretamente, um vínculo muito 

estreito com a educação, é preciso, no mínimo, discutir e analisar  - se possível pôr em prática 

– estratégias educacionais mais amplas que auxiliem a população economicamente ativa a 

conquistar a cidadania econômica – que é, de qualquer modo, aquela que, em primeiro plano,  

garante a sobrevivência e reprodução da espécie humana.   
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ANEXO I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
Educação de empreendedores em Arranjo Produtivo Local de Sergipe 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
DADOS PESSOAIS: 
 
1) Nome: 
2 ) Endereço:  
3 ) Fone de contato: 
4 ) Nome da Empresa: 
 
5) Sexo 
(  ) masculino  ( ) feminino 
 
6) Idade 
(  ) de 21 a 30    ( ) de 31 a 40  ( ) de 41 a 50  ( ) de 51 a 60  ( ) acima de 61 
 
7) Estado Civil 
(   ) solteiro  ( ) casado  ( ) desquitado/divorciado ( ) viúvo  ( ) amasiado / união simples  
 
8) Número de filhos e idades 
 
9) Local de nascimento 
 
10) Escolaridade 
( ) analfabeto  ( ) semi-alfabetizado  ( ) 1o. Grau incompleto  ( ) 1o. grau completo  
( ) 2o. Grau incompleto  ( ) 2o. Grau completo  ( ) superior incompleto 
( ) superior completo ( ) pós-graduado 
 
 
11) Até que série o sr(a) estudou ? ................................................. 
 
 
DADOS DA  EMPRESA 
 
1) O que produz: 
 
2) Tempo de existência: 
 
3) Gestores:  
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4) Situação legal : (  ) Formal   (   ) Informal 
 
5) Número trabalhadores fixos: 
 
6) Número trabalhadores terceirizados: 
 
7) Atividades terceirizadas: 
 
 
DADOS PROFISSIONAIS 
 
1) Trajetórias e tipos de trabalho que já exerceu  
 
2) Qual o fator que o sr(a) atribui a sua decisão de explorar este ramo de atividade?  
(  ) vocação  (  ) tradição da família no ramo (  ) cursos/treinamentos   
(  ) fez pesquisa mercado  (  ) orientação de órgãos de assistência empresarial    
( ) Outros .......................................................................... 
  
3) Setor/área de trabalho ou atividades que executa 
 
4) Qual o seu tempo de trabalho nessa atividade e como aprendeu a executá-la? 
 
5) Que tipo de formação educacional/profissional é necessário para executar suas atividades 
na empresa?  
( ) 1o grau   ( ) 2o. grau  ( ) especialização ( ) curso técnico (  ) curso de gestão   
( ) nenhum ( ) outros ................................................................. 
 
6) Já fez algum tipo de treinamento sobre o negócio que atua? 
( ) Sim   ( ) Não                  
Caso sim, qual(is)  
 
7) Dentre os seguintes cursos oferecidos pelo Sebrae, quais acha interessante fazer? 
( ) Aprender a Empreender             ( ) Como vender mais e melhor  
( ) Saber Empreender                      ( ) Custos para confecções 
( ) Redes Associativas                     ( ) Rotinas Administrativas 
( ) Empretec                                     ( ) Técnicas de Negociação 
( ) Líder Cidadão                             ( ) Crédito e Cobrança 
( ) Liderar                                        ( ) Capacitação em Processo produtivo 
( ) Manutenção de Máquinas           ( ) Silk Screen 
 
8) Dos cursos citados no item anterior, quais você já fez? 
 
 
PERCEPÇÕES DE SI E DO MEIO 

 
1) Dentre os seguintes itens de um empreendimento, enumerar por ordem de importância, 
quais acha essenciais para a empresa?  
 
( ) Educação/formação do empreendedor 
( ) Capital  
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( ) Máquinas e Equipamentos 
( ) Imóvel próprio 
( ) Legalização da empresa 
( ) Empreendedor capacitado 
( ) Matéria prima 
( ) Funcionários qualificados 
( ) Clientes 
( ) Conhecimento do mercado 
(  ) Conhecimento de matemática financeira e custos e investimentos   
 
 
2) Indique, por ordem de importância, as dificuldades que você percebe no mercado  
   
     (  ) Qualidade de produtos                                
     (  )  Redução do poder de compras de clientes      
     (  ) Recursos humanos qualificados  para o trabalho                              
     (  ) Acesso a Crédito   
     (  ) Impostos elevados 
     (  ) Lucro reduzido  
     (  ) Concorrência 
       Pode incluir outros itens...............................................................  
 
3) O que você considera mais importante ter na vida? 
( ) inteligência 
( ) dinheiro 
( ) família 
( ) educação 
( ) sorte 
( ) conhecimento 
( ) trabalho 
( ) independência 
Outros ........................................................................................... 
 
4) Você se considera empresário(a)  ou trabalhador(a)?   Justifique. 
 
5) Como analisa sua atuação profissional agora. É satisfatória? Precisa melhorar?  
 
6) Se pudesse trocar sua função/trabalho por outra, o que faria? 
 
7) Quais são suas expectativas/sonhos pessoais? 
 
8) Quais são os projetos/metas para a empresa? 
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
Educação de empreendedores em Arranjo Produtivo Local de Sergipe 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
 

Respondente:  
 
I - Representações quanto ao Empretec e conteúdos do curso (variações de gênero) 
 
1) Avaliação geral do Empretec / quando fez o curso? 
 
2) Considera o Empretec um treinamento? Ajudou na percepção sobre a empresa, o 

mercado e a si mesmo? 
 
3) O que achou mais interessante ? 
 
4) Algo desnecessário no treinamento? 
 
5) Em que poderia melhorar. Sentiu falta de quê no treinamento ? 
 
6) Sentiu-se desconfortável em algum momento ? (inscrição, preenchimento cadastro, 

entrevista, dinâmica das aulas, professores, estrutura de suporte,  benefícios pós-curso) 
 

7) O que significa ser um empreteco? Até que ponto ser um empreteco facilitou sua vida ? 
 
 
II – Formas de uso dos conhecimentos (relacionar aos conteúdos do Empretec)   
 
1) Busca de Oportunidade e Iniciativa  
2)  Persistência  
3) Correr Riscos Calculados  
4) Exigência de Qualidade e Eficiência 
5) Comprometimento  
6) Busca de Informações  
7) Estabelecimento de Metas  
8) Planejamento e Monitoramento sistemáticos 
9) Persuasão e Rede de Contatos  
10) Independência e Autoconfiança  
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III – Valorização dos conhecimentos  (variações de gênero) 
 
1) Os conhecimentos adquiridos no Empretec são satisfatórios para o atendimento das 

suas necessidades? Ou seja, as 10 competências trabalhadas no curso são exatamente as 
necessárias para o bom exercício das funções na empresa? Ou há outras? 

 
2) É essencial fazer este curso/treinamento para executar a função? Ou basta o 

conhecimento prático? 
 

3) O Empretec é um treinamento que você recomendaria a outros? 
 
 
IV - Formas de organização e gestão do trabalho x gestão do espaço doméstico 
(variações de gênero)  
 
1) Divisão de tarefas domésticas (casa e filhos). Quem faz o quê em casa e na empresa 
 
2) Funções nos espaços públicos, quem exerce? 
 
3) Contribuição da renda do homem/mulher para o orçamento doméstico 
 
 
V – Quanto aos atributos de gênero  
 
1) Ser mulher/homem interfere ou contribui no acesso aos cursos/treinamentos? 
 
2) Ser mulher/homem interfere no desenvolvimento das tarefas na empresa? 
 
3) Ser mulher/homem nos espaços públicos (acesso a crédito, negociação com clientes e 

fornecedores, cobrança, atitudes de poder na empresa e/ou em casa) 
 
 
VI - Outros 
 
1) Impressões sobre políticas públicas e dificuldades do empreender 
 
1) Impressões sobre o Projeto PROMOS/SEBRAE/BID – se o projeto não tivesse 

chegado, teria se qualificado tanto? Havia cursos disponíveis?  
 
2) Formalização das empresas é recente? Pode ser atribuída ao Projeto? 
 
3) Empreendeu por necessidade ou por oportunidade? 

 

 


