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Resumo 

 

Atualmente o segmento das micro e pequenas empresas constitui 99% das empresas 

existentes no nosso país (ANUARIO SEBRAE, 2012). Numericamente isso representa 

mais de 6 milhões de estabelecimentos, comprovando assim sua importância no 

desenvolvimento e crescimento econômico. É nas micro e pequenas empresas que 

concentram-se grande parte da mão de obra ocupada no mercado e é esse segmento que  

mais  precisa de  atenção  para  poder  melhorar  a  produtividade  e  induzir  a  maior  

formalização  de  mão  de  obra ocupada, de modo a integrá-las ao setor contemporâneo 

da economia.Conhecendo esse contexto torna-se necessário conhecer o perfil dos 

empreendedores e empregados presentes nesse ambiente e entender o papel da formação 

profissional para estas pessoas. Empreendedorismo e Conhecimento possuem uma 

ligação que dentro da pequena empresa não deve ser separado, aliás, não pode ser. A 

metodologia que utilizada neste estudo é quantitativo de natureza exploratória, e foi 

feita uma revisão bibliográfica abordando as definições da Micro e pequena empresa e 

educação profissionalizante. Os dados utilizados são das publicações do SEBRAE e 

IBGE. Como resultado foi obtido a quantidade de pessoas (empregadores e 

empregados) que freqüentam ou não a modalidade de ensino qualificação profissional e 

como isso afeta a formação dos empregadores femininos e masculinos. 

 

Palavras-chave:  Micro e Pequenas empresas.  Qualificação Profissional. 

Empreendedor 

 

 
Abstract 

 

Currently the segment of micro and small enterprises constitute 99% of the companies on our country 

(SEBRAE Yearbook, 2012). Numerically it is more than 6 million establishments, thus proving its 

importance in the development and economic growth. It is in micro and small businesses that focus a 

large part of the labor employed in the market and it is this segment that needs more attention in order to 

improve productivity and induce greater formalization of the labor employed in order to integrate them 

the contemporary sector economy. Knowing tthis context it is necessary to know the profile of 

entrepreneurs and employees present in this environment and understand the role of vocational training 

for these people. Entrepreneurship and Knowledge have a link within the small business should not be 

separated, incidentally, can not be. The methodology used in this study is quantitative exploratory in 

nature, and a bibliographic review was addressing the definitions of micro and small business and 
vocational education. The data used are from publications SEBRAE and IBGE. The result was the 

amount of people (employers and employees) attending or not the mode of teaching qualification and how 

it affects the formation of male and female employers.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As Micro e Pequenas Empresas no Brasil são um segmento empresarial que merece grande 

destaque por seu impacto no setor da economia e do social, do ponto de participação econômica, o 

Anuário SEBRAE (2012) apresenta que as MPEs são maioria das empresas existentes, tendo uma 

constituindo 99% do total de empresas, em dados numéricos absolutos isso representa 6.120.927 

estabelecimentos. Portanto, as micro e pequenas empresas são setores estratégicos da economia do 

País e representam fatores-chave para a criação de empregos, para a melhoria da distribuição de 

rendas e para o desenvolvimento da sociedade.  

Deve-se ressaltar o importante papel das micro e pequenas empresas no crescimento econômico e 

no desenvolvimento social, pois analisando as estatísticas observamos o número significativo de 

pessoas empregadas nessas empresas, além de que as MPE foram e continuam sendo importantes 

geradoras de postos de trabalho na economia. 

Nas micro e pequenas empresas, concentra-se grande parte da mão de obra ocupada do mercado de 

trabalho. Essas empresas são as que mais precisam de atenção para poderem integrá-las ao setor 

contemporâneo da economia. 

Todas essas mudanças que ocorrem em nosso país, na evolução das políticas públicas em favor dos 

pequenos empreendedores e pequenos negócios, têm revolucionado o ambiente desse segmento. 

Reconhecendo sua relevância torna-se necessário conhecer o papel da formação profissional e da 

qualificação profissional dos empreendedores e como esses vetores se relacionam com o 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

No Brasil as Micro e Pequenas Empresas são regulamentadas pela Lei Complementar nº 123/06, de 

14/12/2006, que regulariza as normas para as empresas de pequeno porte, em atendimento ao 

disposto nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal, favorecendo-as com tratamento 

diferenciado e simplificado nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício 

e de desenvolvimento empresarial.   

A Lei Geral considera como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade empresária ou 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário com receita bruta anual 

de até R$ 360.000,00 (microempresa), ou entre R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00 (empresa de 

pequeno porte). 

A classificação das empresas pelo número de funcionários trata da seguinte principio, 

Microempresas classificadas como indústrias podem ter até 19 pessoas ocupadas, enquanto 

comércio e serviços podem ter até 9 pessoas ocupadas. Pequenas empresas classificadas como 

indústria, podem ter na faixa de 20 a 99 pessoas ocupadas e comércio e serviços uma faixa de 

funcionários de 10 a 49 pessoas ocupadas. 

Estar enquadrada como MPE, seja pelo faturamento ou pelo número de empregados, constitui-se de 

um importante fator de apoio, pois assim é permitido um tratamento diferenciado a essas empresas, 

que é constituído de um sistema simplificado de recolhimento de tributos e contribuições federais.  

A definição quantitativa do que vem a ser a MPE no Brasil foi mencionada acima, mas há de se dar 

ênfase aos aspectos qualitativos, isto é, as características que se referem à natureza do nosso objeto 

de estudo. 



 

 

As características das MPE são apresentadas por Gonçalves e Koprowski (1995) como sendo 

empresas que utilizam  trabalho próprio ou de familiares, não possuem administração especializada 

fora da empresa, não pertencem a grupos financeiros e econômicos, apresentam condições 

particulares de atividades reveladoras da exigüidade do negócio, têm organizações rudimentares, 

são receptoras de mão – de- obra liberada do setor rural e como um campo de treinamento de mão-

de-obra especializada e da formação de empresários. 

Entrelaçam-se com as características anteriormente citadas a: 

 Relação estreita entre as partes (proprietário e empregados, clientes e fornecedores); 

 Dificuldade na obtenção de crédito; 

 Falta do poder de barganha nas negociações; 

 Interação estreita com a comunidade local a qual estão inseridos; 

 Direção relativamente pouco especializada; 

 Falta de acesso ao capital através de um mercado capital mais organizado; 

 Dependência de mercados e de fontes de suprimentos próximas; 

 Baixa relação de investimento/mão de obra empregada, decorrente de menor 

complexidade do equipamento produtivo, o que as capacita a gerar emprego a menor 

custo social e privado; 

 Menor dependência das fontes externas de tecnologia; 

 Papel complementar às atividades industriais mais complexas e 

 Extensa rede de produção e distribuição de bens e serviços, o que contribui para a 

desconcentração industrial. 

 

Observa-se que as afirmações de alguns autores dirigem-se a um mesmo ponto Pearce II, Chapman 

e David (1982), Gupta (1988), Mintzberg (1989), D’Ambroise (1989), Fourcade (1991) e Gélinas e 

Bigras (2004)  chamam   a atenção para a  organização flexível, ágil, onde a informação flui e a 

tomada de decisão é rápida e menos formal, enquanto Bamberger (1986), Winston e Heiko (1990), 

Fillion (1991) e Gélinas e Bigras (2004) voltam-se ao papel do empreendedor como figura centra 

nas MPE como direcionador da visão da empresa, ponto chave da tomada de decisão e centralizador 

de poder. 

Gonçalves e Koprowski (1995) colocam que a sobrevivência das ME e EPP se torna mais difícil 

não só por carências tecnológicas, de capacitação gerencial ou de isolamento diante das grandes. A 

mortalidade dessas empresas é resultado de uma somatória de fatores. Além dos erros internos às 

empresas, fatores de mercado como taxa de juros, por exemplo, as pequenas também ficam 

submetidas a relações oligopólicas e oligopsônicas.Não basta apenas classificar as MPEs, mas sim 

reconhecer que atualmente elas são como um instrumento de competitividade necessário para o 

desenvolvimento econômico de um país (BEAVER;PRINCE,2004). 

Para Tidd et al, (1997) para que seja garantida a sobrevivência das empresas no mercado, devem ser 

garantidas as suas competências gerenciais e organizacionais, assim como sua capacidade de formar 

parcerias. Torna-se fator essencial nessas empresas a capacidade de inovar, mas para tal se faz 

necessário desenvolver uma série de habilidades e conhecimentos de nível tecnológico, 

organizacional e gerencial. Para que as inovações se tornem vantagens competitivas é necessário 

saber ajustar os conhecimentos tecnológicos  com a  capacidade  interna organizacional e  visão  do  

mercado. 

No que diz respeito às MPEs, o Brasil esta entre os primeiros países na atividade empreendedora 

pela quantidade de empresas abertas a cada ano (PRADO,2001). Muitos estudos têm sido 

desenvolvidos dando enfoque as variadas características segmento apresenta, tais como a taxa de 

mortalidade, a estrutura e o processo decisório, as dificuldades de gestão e a identificação de 

problemas. 

As MPEs estão presentes em todos os setores e atividades desenvolvidas no país, representando um 

expressivo aumento nos postos de ocupação para toda a  população brasileira (AZOLINI, 2001). 



 

 

A participação econômica da pequena empresa no Brasil é de 99% no total de empresas, atingindo a 

marca de 6 milhões de estabelecimentos (SEBRAE, 2012). Desta forma as micro e pequenas 

empresas  constituem setores  estratégicos  da  economia  do  país  e  representam  fatores-chave  

para  a criação de empregos, para a melhoria da distribuição de rendas e para o desenvolvimento da 

sociedade. No Brasil as MPE geram 51,6% dos empregos no Brasil e o setor que mais geram 

empregos é Comércio com 72,4% das vagas.  No período entre 2000 e 2011, as MPEs criaram 7,0 

milhões de empregos com carteira assinada, elevando o total de empregos nessas empresas de 8,6 

Milhões de postos de trabalho em 2000 para 15,6 milhões em 2011. 

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A educação é um elemento valoroso e substancial no processo de desenvolvimento da MPE, 

reconhece-se que através dela criam-se maiores de possibilidade de prover a inovação. A mão de 

obra especializada que segue para o mercado é formada em parte nas univeridades, e segue 

trabalhando nas mais diversas áreas, além de concentrar parte das pesquisas desenvolvidas de novas 

tecnologias.  

Mas esse papel não se restringe somente às universidades, o ensino profissionalizante (técnico/ 

tecnológico) oferece um importante aporte ao fornecimento de mão de obra especializada, as 

dimensões desse relacionamento se expandem conforme se expandem as necessidades geradas pela 

própria sociedade. 

A Secretaria de Inovação (SI) reconhece a importância da qualificação profissional como elemento 

promotor do processo de inovação no setor produtivo e por isso participa das discussões junto ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e Ministério da Educação (MEC) para que as políticas 

industrial, tecnológica e de educação sejam articuladas e integradas garantindo assim maior sinergia 

de ações.  

A educação profissional se refere ao conjunto de atividades educativas para a formação ou 

aperfeiçoamento profissional e podem acontecer em escolas, empresas ou em qualquer outra 

instituição, sendo exigido que, pelo menos, um instrutor ou professor seja responsável pela 

formação dos alunos. 

Está organizada em três segmentos: qualificação profissional, curso técnico de nível médio e curso 

de graduação tecnológica.  

Curso de formação para o exercício de uma atividade profissional, também chamado de curso de 

formação inicial e continuado ou curso livre ou básico. Os cursos de qualificação profissional 

podem ser ofertados em escola ou outro tipo de instituição, tal como: igreja, organização não 

governamental - ONG, sindicato, associação etc.  

Tais cursos têm duração variável, conferem certificado de participação, podem ser oferecidos em 

todos os níveis de escolaridade e, dependendo do tipo, realizados sem exigência de escolarização. 

Propõem-se a qualificar o profissional para o trabalho, não tendo o objetivo de aumentar o seu nível 

de escolaridade. 

O Curso de nível médio é regido por legislação própria e diretriz curricular específica, só podendo 

ser ministrado por escola devidamente credenciada pelo poder público. Confere diploma de técnico, 

sendo realizado de forma integrada ao ensino médio ou após a sua conclusão. 

Curso de nível universitário é regido por legislação própria e diretriz curricular específica, só 

podendo ser ministrado por escola devidamente credenciada pelo poder público, e que tem como 

pré-requisito a conclusão do ensino médio, com ingresso via processo seletivo. Focado em uma 

determinada área profissional, responde às demandas do mundo do trabalho e do desenvolvimento 

tecnológico e confere diploma de tecnólogo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 

 

Esta pesquisa é caracterizada por um estudo quantitativo de natureza exploratória, tendo como 

problemática os aspectos relacionados ao Ensino Profissionalizante e a Inovação nas Pequenas 

Empresas. Para tanto se procurou relacionar características da formação relacionada à Educação 

Profissional e como isso está ligado com a inovação e ao perfil dos empreendedores. 

Marconi e Lakatos (1990) colocam que toda a pesquisa implica no levantamento de dados de 

variadas fontes, onde o primeiro passo é a pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa 

bibliográfica (fontes secundárias).  

A pesquisa documental ou de fonte primária é coleta de dados que está restrita a documentos que 

serão obtidos em instituições como o Portal do Empreendedor, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE-SP), IBGE e pesquisa bibliográfica. 

A elaboração deste artigo baseou-se em pesquisa documental, uma vez que estavam à disposição os 

dados da pesquisa realizada com os empreendedores, descrita no item anterior.  

Na perspectiva de Gil (1991, p. 51), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. Este método busca identificar informações nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse do investigador. 

 Ainda com Marconi e Lakatos (1990) fazem parte da pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundarias abrange toda fonte bibliografia publicada em relação ao tema de estudo seja livros, 

pesquisas monografias e dissertações.  

Para Manzo (1971:32 apud Marconi e Lakatos1990) a pesquisa bibliográfica “oferece meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os 

problemas não se cristalizaram suficientemente”. Não se trata de repetição do que já foi dito, mas 

sim uma investigação sob um novo enfoque ou abordagem (Marconi e Lakatos 1990). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A educação é reconhecidamente um fator importante para a sobrevivência e perpetuidade dos 

negócios e do processo de inovação. Busca-se analisar através de dados como o ensino 

profissionalizante e tecnológico atinge a população e como atinge principalmente os 

empreendedores das MPEs e a mão de obra empregada.  

 

Durante muito tempo o acesso à educação superior no país era considerado difícil, para aqueles que 

não eram inseridos na educação superior restava como opção a procura por cursos 

profissionalizantes com o objetivo de obter uma formação rápida e eficaz.  

 A educação profissionalizante tem o objetivo de fornecer uma formação essencialmente 

prática para uma capacitação rápida, completa e abrangente para ambos os sexos.  

Segundo o governo federal, muitos municípios brasileiros possuem estabelecimentos onde esse tipo 

de educação é oferecido, abrindo portas para ingressar em um mercado de trabalho cada vez mais 

exigente e concorrido.  

O ensino profissionalizante pode representar a chance de conseguir o primeiro emprego. Parte do 

desenvolvimento de habilidades e competências está fortemente relacionado à oportunidade de uma 

experiência profissional. 

Uma informação relevante é conhecer o percentual de pessoas que freqüentavam a educação  

profissional no Brasil. O Gráfico 1 expõe o percentual de pessoas que freqüentavam o curso de 



 

 

educação profissional, observa-se que a média nacional é de 22,4%. Quanto às macro regiões o 

Norte apresenta 17,3%, nordeste 17,0% , Sudeste 24,4%, Sul com 28,2% e centro oeste com 23,6%. 

 

 
Gráfico 1 -Percentual de pessoas que freqüentavam ou freqüentam anteriormente curso de educação 

profissional, na população de 10 anos ou mais de idade por Unidade da Federação- 2007 

 
 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilios, 2007 

  

A Tabela 1 apresenta o perfil dos empregadores das microempresas em relação à frequencia em 

cursos de educação profissional, atingindo o indice de frequencia de 1,9% em 

microempreendedores do sexo masculino e 3,9% em microempreendedores femininos. Mas 

numericamente ainda chama a atenção dos que nunca frequentaram  cursos de educação 

profissional sendo 70% dos empregadores do sexo masculino e 60,9% dos empregadores dos sexo 

feminino.  Percebe-se que as pessoas estão sim se qualificando menos, e que mesmo sendo donos 

do próprio negócio, podem não possuir credenciais suficientes que garantam o sucesso da 

administração do empreendimento. 

  
TABELA 1- Distribuição dos empregadores e conta propria por sexo e porte do estabelecimento, segundo 

situação de frequência a cursos de educação profissional- Brasil 2007 (em %) 

 

Sexo e Porte do 
estabelecimento 

Frequenta 
Não frequenta, 
mas frequentou 
anteriormente 

Nunca Frequentou Total 

HOMENS     

Empregadores 2,1 28,7 69,2 100 

Microempresas 1,9 28,0 70,0 100 

Demais Empresas 3,0 33,5 63,5 100 

Conta Própria 1,6 16,4 82,0 100 

TOTAL 1,6 18,4 80,0 100 

MULHERES     

Empregadoras 4,0 35,1 60,9 100 
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Microempresas 3,9 36,0 60,1 100 

Demais Empresas 4,5 27,7 67,8 100 

Conta Própria 4,4 28,9 66,7 100 

TOTAL 4,3 29,7 66,0 100 

Fonte: IBGE. Pnad.Elaboração DIEESE 

 

A tendencia continua quando atenta-se aos que frequentaram anteriormente qualquer curso dessa 

natureza, sendo o indice masculino 28% enquanto o feminino 36%.  

Analisando os dados apresentados chama a atenção a ascensão das mulheres no campo da 

qualificação profissional, esse fato merece destaque pois está diretamente relacionado a capacidade 

de integração, especialização técnica e contribuição efetiva no desenvolvimento social e econômico.  

A algumas décadas mulheres estão assumindo mais postos de trabalho com grandes 

responsabilidades, não apenas porque possuem características e oportunidades que as colocam em 

pé de igualdade com os homens em várias atividades, mas, por estarem  atentas ao que ocorre ao 

seu redor e, sobretudo ao se proporem intensamente à melhoria do seu nível de conhecimento em 

relação às suas atividades, ampliando as suas competências, bem como desenvolvendo novas. 

A Tabela 2 faz referencias sobre o perfil dos empregados que frequentam a qualificação 

Profissional nas microempresas, observa-se que é maior quando tratamos da questão feminina 

(91,2%) enquanto a presença masculina cai para (79,3%).  A respeito do curso técnico temos que 

foi frequentado por 17,3% dos empregados dos sexo masculino e 8,8% dos empregados do sexo 

feminino.  

Por sua própria realidade de carência de mão de obra e por funcionar como meio de inserção no 

mercado de trabalho, as mulheres utilizam as MPEs para estarem se inserindo no mercado e  

desenvolverem suas habilidades. 

 

 
TABELA 2 -Distribuição dos empregados e conta própria que frequentam cursos cursos de educação 

profissional por sexo e porte do estabelecimento, segundo modalidade do curso- Brasil 2007 (em %) 

 

Sexo e Porte do 
estabelecimento 

Qualificação 
Profissional 

Técnico de nível médio 

Graduação 
tecnológica 

Total 
Ao mesmo tempo 

que o ensino 
médio 

Após a conclusão 
do ensino médio 

Total 

HOMENS       

Empregadores 78,1 8,7 10,4 19,0 2,8 100,0 

Microempresas 79,3 9,1 8,2 17,3 3,4 100,0 

Demais Empresas 73,0 6,8 20,2 27,0 (2) 100,0 

Conta Própria 80,8 7,7 10,5 18,2 1,0 100,0 

TOTAL 80,3 7,9 10,5 18,4 1,4 100,0 

MULHERES       

Empregadoras 92,3 2,3 5,4 7,7 (2) 100,0 

Microempresas 91,2 2,7 6,1 8,8 (2) 100,0 

Demais Empresas (1) (2) (2) (2) (2) 100,0 

Conta Própria 90,0 3,3 5,6 8,9 1,1 100,0 

TOTAL 90,3 3,2 5,5 8,7 1,0 100,0 

Fonte: IBGE. PME 

Elaboração: DIEESE 

(1) A amostra não compporta desagregação para esta categoria 

(2) Não há registros dos casos 

 
 

A Tabela 3 confirma as afirmações anteriores quanto à conclusão e frequencia feminina superar a 

masculina nos cursos de qualificação profissional. Interessante é nos atentarmos a questão sobre a 

qualificação dos microempreendedores, o indice masculino conta  com 35% afirmando que 



 

 

concluiram algum curso de qualificação profissional, enquanto o feminino conta com um indice de 

38,4%. 

 No que diz respeito aos empregados das micrempresas 21,9% da população masculina 

concluiu curso de qualificação e 0,7%  ainda o frequenta. O percentual feminino  retrata que 28,3% 

da população feminina concluiu o curso de qualificação e 3,4% ainda o frequenta. 
TABELA 3- Distribuição de empregados, empregadores e conta Própria por parte de estabelecimento e sexo, 

segundo situação de conclusão e frequencia em cursos de qualificação profissional- Brasil 2012 (em%) 

 

Ocupação e porte 
do estabelecimento 

HOMENS MULHERES TOTAL 

Concluiu 
curso de 
qualifica

ção 

Frequenta 
curso de 

qualificação 

Não 
concluiu 

e não 
frequent

a 

Concluiu 
curso de 
qualifica

ção 

Frequenta 
curso de 

qualificação 

Não 
concluiu 

e não 
frequent

a 

Concluiu 
curso de 
qualifica

ção 

Frequenta 
curso de 

qualificação 

Não 
concluiu 

e não 
frequent

a 

EMPREGADOS 37,0 1,3 61,6 35,8 2,1 62,1 36,5 1,7 61,8 

Microempresas 21,9 0,7 77,4 28,3 3,4 68,3 24,8 2,0 73,2 

Demais Empresas 38,6 1,4 60,0 36,7 2,0 61,3 37,8 1,6 60,5 

EMPREGADORES 35,7 0,1 64,2 38,0 0,6 61,4 36,4 0,3 63,3 

Microempresas 35,0 0,2 64,8 38,4 0,4 61,1 36,1 0,3 63,6 

Demais Empresas 38,4 0,0 61,6 35,9 1,4 62,8 37,6 0,4 62,0 

Conta Propria 26,0 0,5 73,5 32,9 0,7 66,3 28,8 0,6 70,6 

TOTAL 34,4 1,1 64,5 35,3 1,8 63,0 34,8 1,4 63,9 

Fonte: IBGE, PME 

Elaboração: DIEESE 

Obs: Dados referentes ao levantamento do mês de dezembro de 2012 
 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como proposta analisar a relação entre o ensino profissionalizante e a 

contribuição deste com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e seus empreendedores. 

Tal questão parece complexa num primeiro momento, mas sua resposta se torna simples dado o 

momento que  passamos a analisar o fato de que ainda há no País a percepção de que não é preciso 

estudar para empreender.  

É conhecida a importância das instituições de ensino para formação de  novos  profissionais,  

preparados  para  o mercado de trabalho pois, não se avança sem que haja mão-de-obra treinada e 

devidamente qualificada. Mas muito mais que isso, a formação é necessária para capacitar os 

empreendedores do país. 

Atualmente as características dos empreendedores brasileiros mudaram e é de extrema importância 

que estas pessoas sejam capacitadas e prontas para se tornarem competitivas no mercado interno. 

A qualificação profissional nos dias atuais é um diferencial mais do que fundamental no momento 

de candidatar-se a uma oportunidade de trabalho e no que diz principalmente ao empreender. 

Quando trata-se de qualificação, fala-se de conhecimento, é aquele profissional, seja empresários ou 

empregado,  que saberá o que fazer dentro da empresa, deve chegar pronto e preparado para atuar 

diretamente na função para que foi contratado. 

É por meio da qualificação profissional que há a atualização dos profissionais, e isso a torna 

imprescindível para aqueles que almejam sucesso profissional. Existe uma lacuna de empregos, 

caracterizada pela ausência de profissionais especializados de nível superior,como engenheiros, e de    

trabalhadores com formação específica, para os quais a demanda pode ser atendida com a promoção 

de cursos de pequena duração, sem exigência de alto nível de escolaridade. 

O empreendedorismo hoje é uma opção de carreira e não mais uma  atividade tida como de menor 

valor, e a partir daí surge a trindade Empreendedorismo, Inovação e Conhecimento.  É nas  



 

 

instituições de ensino que há geração de conhecimento e com o conseqüentemente há melhorias na 

estrutura que propicia a inovação e conseqüentemente a sobrevivência dessas empresas. 

Para nos tornarmos mais inovadores é necessário que a relação entre instituição de ensino e empresa 

seja mais próximo, principalmente próximo das pequenas empresas. Essa lacuna pode ser 

preenchida através da realização de cursos extracurriculares, que capacitam os empreendedores nas 

suas dúvidas relacionadas à pequena empresa. 

O conhecimento é o principal insumo da inovação, e este insumo está atrelado às instituições de 

ensino, principalmente as de ensino superior.  De toda forma, muito deste conhecimento não é 

aproveitado pelas organizações, pois estas não fazem uso deste conhecimento para estarem 

inovando mais e se destacando mais no mercado. 

Sem capacidade de inovar – criar novos produtos e serviços – mas também, de criar novos 

mercados, exportar e empreender negócios, nenhuma empresa se tornará líder em seu setor, ou 

mesmo conseguirá sobreviver nesta economia globalizada 
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