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Resumo 
 

O presente trabalho faz uma reflexão, em primeira análise, sobre o contexto do 

desenvolvimento industrial, a atuação do Estado direcionado pelos ideais 

desenvolvimentistas e a conseqüente construção do cenário econômico atual oriundo 

desse processo. O estudo adentra pelo tema da privatização e da abertura comercial, 

fatos que carimbam em definitivo o passaporte o Brasil rumo à economia global 

capitalista. Identificadas as nuances que resultaram no modelo econômico atual, o tema 

do empreendedorismo competitivo emerge como pano de fundo do desenvolvimento 

econômico a ser percorrido pelo Brasil. Nesse sentido, é apresentada uma análise de três 

relatórios: o relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE): As Pequenas Empresas do Simples Nacional 2011; a pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM): Empreendedorismo no Brasil 2012 e; o relatório da 

Endeavor: Observatório do Empreendedorismo 2013. A metodologia adotada se refere 

à pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório, com o levantamento de 

dados qualitativos em sua grande maioria. O objetivo proposto: estudar e indicar os 

vetores de indução do empreendedorismo competitivo na economia brasileira do século 

XXI foi alcançado, apresentando como resultado a indicação dos indicadores do 

relatório da Endeavor: Observatório do Empreendedorismo. 



 
 

 

Palavras-chave:Empreendedorismo. Competitividade. Economia Brasileira. Micro e 

PequenasEmpresas. 

 

Abstract 
 

This paper is a reflection , in the first instance on the context of industrial development , 

the role of the developmental state directed ideals and the consequent construction of 

the current economic scenario arising from this process. The study enters the subject of 

privatization and trade liberalization , facts that stamp in the passport final Brazil 

towards the global capitalist economy. Identified the nuances that resulted in the current 

economic model , the issue of competitive entrepreneurship emerges as a backdrop of 

economic development to be followed by Brazil . In this sense , an analysis of three 

reports is presented : the report of the Brazilian Service of Support for Micro and Small 

Enterprises ( SEBRAE ) : The National Small Business of the Simple 2011; research 

Global Entrepreneurship Monitor ( GEM ) : Entrepreneurship in 2012 and Brazil ; 

report of Endeavor : Entrepreneurship Observatory 2013 . The methodology refers to 

bibliographic and documentary research, exploratory, qualitative survey data mostly . 

The proposed objective : to study and indicate the induction vectors of competitive 

entrepreneurship in the Brazilian economy of the XXI century was reached , with the 

result statement of indicators report Endeavor : Entrepreneurship Centre. 

 

Keywords:Entrepreneurship. Competitiveness. Brazilian economy. Micro 

andSmallEnterprises. 

 

 

1. Introdução 

 

O século passado foi marcado pela transição da economia brasileira, que passou, a duras 

penas, do modelo de exportação de produtos primários para uma industrialização promovida de 

maneira forçada pelo Estado. Este acompanhava os ideais Cepalinos do desenvolvimentismo, que 

propagava o pensamento de Keynes. Depois de uma longa caminha rumo a uma estruturação da 

indústria de base pesada, com desacertos e endividamento, a privatização das estatais retira um 

pouco da carga do governo e promove uma certa competitividade no mercado nacional privado. 

Concomitante e esse processo, a abertura comercial emerge como uma tendência fatalista ao 

desenvolvimento da economia brasileira. O Brasil entra, a partir desse ponto no capitalismo global. 

E faz uma viagem sem volta. Cabe à economia doméstica se adequar aos padrões globais vigentes e 

garantir através da competitividade seu lugar ao sol. Os movimentos globais de evolução do sistema 

capitalista fragmentam as empresas gigantes que atuavam nos mercados globais. Novas 

oportunidades sugerem o desenvolvimento de pequenas empresas. Elas proliferam e encontram 

espaço no mercado competitivo. Esse movimento ocorre com tanta intensidade que, atualmente no 

Brasil o seu número responde por 99%do total de empresas e 51% dos empregos com carteira 

assinada. 

Se por um lado, as MPE e a atividade empreendedora representam oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento econômico, por outro apresentam inúmeros desafios, envolvendo 



 
 

variáreis como qualificação executiva e profissional, articulação entre a academia, governo e 

empresa, a superação dos entraves burocráticos e tributários, apenas para citar alguns. 

O presente artigo inicia com a contextualização do processo de industrialização ocorrido na 

segunda metade do século XX. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Uma breve contextualização do pano de fundo da economia brasileira na 

segunda metade do século XX 

 

A economia brasileira passou por inúmeras transformações. A década de 1950 foi marcada 

pelo impulso da industrialização, época em que o papel do Estado na economia teve uma intensa 

expansão. Os formuladores das políticas de desenvolvimento da economia buscavam formas de 

atrair os investidores estrangeiros e estimular investimentos privados,(BAER, 2009). Sob a 

perspectiva externa de estímulo à economia brasileira, foi adotado o protecionismo, medida que 

acarretava na substituição de importações e no aquecimento do mercado interno através de uma 

demanda não atendida pelos produtos importados. Internamente, a necessidade de um banco de 

fomento ao desenvolvimento industrial era uma questão de extrema urgência, pois era sabido que o 

desenvolvimento industrial demandava uma quantidade relativamente alta de crédito, financiado em 

longo prazo. Há que se considerar que os bancos privados não apresentavam condições substantivas 

de garantir o fomento necessário, considerando todos os riscos inerentes ao processo de 

desenvolvimento. Observa-se que em 1952, como política pública para auxiliar no processo de 

desenvolvimento industrial, é criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE, 

nome que foi alterado para BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-, 

na década de 80), (BAER, 2009). Dentre as atividades de fomento realizadas, destaca-se a expansão 

da capacidade de produção da indústria siderúrgica, responsável pelo fornecimento de uma 

importante matéria prima para o campo da infraestrutura. Outra medida importante adotada pelo 

governo federal foi a criação da Petrobrás em 1953, alinhada com o objetivo de não ceder às 

empresas estrangeiras a exploração de recursos naturais. Assim, toda a exploração do petróleo e as 

atividades de refinação ficaram sob o controle exclusivo da estatal, (BAER, 2009). 

Permeando todo o ideal de industrialização que inflamou o Brasil na metade do século XX 

está o pensamento decorrente da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL): o 

desenvolvimentismo. Herdeiro direto da corrente de pensamentoKeynesiana, esta doutrina pregava 

a necessidade de incrementar a participação do Estado na economia através do planejamento global, 

com o objetivo de facilitar o processo de industrialização nacional. No âmbito da CEPAL, o 

desenvolvimentismo apresentou influência através do Plano de Reabilitação da Economia Nacional 

e Reaparelhamento Industrial no segundo governo de Vargas e, pelo Plano de Metas orientado pela 

Comissão Mista Brasil-EUA e pelo Grupo Misto BNDE-CEPAL. (MANTEGA, 1992). A influência 

da corrente desenvolvimentista no processo brasileiro de industrialização está presente não apenas 

no campo da teoria, mas no campo da política econômica e do planejamento governamental através 

de planos de desenvolvimento. (MANTEGA, 1992). 

A expansão do Estado na economia brasileira, presente na década de 1960, se caracterizou 

pela consolidação e crescimento de suas várias atividades e pela organização de novas áreas de ação 

do governo. Baer (2009) destaca a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), que se tornou 

uma poderosa força financeira devido ao recebimento de fundos de pensão dos trabalhadores, a 



 
 

criação do Programa de Integração Social (PIS), que fortaleceu as caixas econômicas, a unificação 

das estatais de geração de energia sob a holding Eletrobras e a criação da Cesp, a fim de realizar 

novos e amplos investimentos no setor de energia elétrica. Na década seguinte, quando ocorreu o 

primeiro choque do petróleo, em 1973 e 1974, o Brasil desenvolveu um programa de larga escala de 

substituição de importações focado na indústria pesada de bens de capital e aço e investiu em 

projetos de infraestrutura da base energética, com a construção de Itaipu. O capital necessário para 

tais investimentos veio na forma de dívida externa,(BAER, 2009). 

Pereira (1986), em uma leitura crítica de sua época, destaca que a economia brasileira é 

subdesenvolvida e dependente, marcada pela baixa produtividade, em proporções abaixo da 

produção praticada nos países desenvolvidos. Destaca ainda que os resultados da atividade 

econômica são marcados fortemente pela concentração, com 10% da população controlando 39,6% 

da renda em 1960, 46,7% em 1970 e 50,9% em 1980. À medida que o subdesenvolvimento se 

estrutura na economia, problemas como a pobreza, subnutrição dos trabalhadores e analfabetismo, 

por exemplo, resultamna dependência. Neste sentido, a crítica apresentada por Pereira (1986) tem 

relação direta com as bases da teoria proposta por Sen (2000), para quem o desenvolvimento diz 

respeito à ampliação das liberdades, ou seja, com uma distribuição de renda mais igualitária, não 

haveria dependência, pois haveria liberdade para a superação da pobreza. 

As origens do desenvolvimento industrial brasileiro são apontadas por Suzigan (2000) no 

trabalho: “Indústria brasileira: origem e desenvolvimento”. O autor aponta quatro correntes de 

desenvolvimento da industrialização no Brasil:1) a “teoria dos choques adversos”: nesta concepção, 

fatores adversos como por exemplo guerras e crises econômicas internacionais afetando o preço das 

importações acabariam por incentivar uma política de substituição de importações através do 

desenvolvimento de processos industriais para suprir a demanda interna; 2) a “industrialização 

liderada pelas expansão das exportações”: essa corrente de pensamento defende que o comércio 

internacional do café lançou as bases para a industrialização; 3) a ótica do “capitalismo tardio”: essa 

teoria coloca que o desenvolvimento brasileiro é um desenvolvimento capitalista, marcado pela 

transição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado na economia primário exportadora, 

marcando a emergência de um novo modo de produção e; 4) a “ótica da industrialização 

intencionalmente promovida por políticas do governo”: esta teoria aponta que o Estado foi 

intencionalmente o motor propulsor do desenvolvimento da industrialização no Brasil, ainda que a 

escassez de insumos e matérias primas básicas tenham sido o estopim dessa corrida rumo à 

industrialização. 

Baer (1988) aponta que o Brasil teve, por várias ocasiões, uma intensa atividade voltada para 

o desenvolvimento industrial e, essas iniciativas vieram sempre em decorrência de problemas nos 

mercados externos. Mas segundo o autor, a tendência apresentada no período imediatamente após a 

II Guerra Mundial marcou uma entrada definitiva do país na corrida industrial, e este fato se deu 

pela percepção dos responsáveis pelo país de que a economia não teria meios de se desenvolver 

com base na exportação de produtos primários em meio ao mercado mundial em retração. 

Observa-se que a política de desenvolvimento econômico adotada pelo Brasil passou por 

várias fases. A decisão de entrada definitiva no modelo capitalista representado essencialmente pela 

industrialização aconteceu de forma tardia. A base econômica sustentada na exportação de produtos 

primários perdurou por longa data, mesmo tendo encontrado vários fatores adversos como crises e 

guerras no cenário mundial. Diante das várias ocasiões em que foi necessário substituir as 

importações, o modelo industrial foi sendo percebido como uma via única ao desenvolvimento do 

modelo capitalista.  Mas a transição do modelo econômico dependia de investimento 

principalmente em infraestrutura e de uma efetiva participação do Estado no fomento e organização 

das várias atividades necessárias. O direcionamento da economia para a industrialização trouxe 



 
 

como resultante uma grande participação do Estado como gestor das principais empresas do país, 

nos mais diversos segmentos: bancos, energia, telecomunicações, infraestrutura. Diante do cenário 

econômico desfavorável na década de 1980, marcado pela dívida acumulada, a inflação e gestão 

ineficiente de algumas empresas estatais do ponto de vista financeiro, os rumos do desenvolvimento 

econômico no Brasil acabaram por apontar a direção da privatização. 

 

2.2Privatização e abertura política – o Brasil adentra o capitalismo global 

 

 Conforme foi apresentado na seção anterior, a economia brasileira tardou a enveredar pela 

via do desenvolvimento industrial, fase essencial do capitalismo. Todo o esforço promovido pelo 

Estado resultou na criação de sistemas de apoio e fomento ao processo de industrialização. 

Fortemente influenciado pela corrente de pensamento Keynesiana trazida pelo desenvolvimentismo 

da CEPAL, o Estado atuou como protagonista das políticas de articulação. Não é propósito deste 

trabalho avaliar em profundidade tais políticas, apenas sinalizar que foram implementadas e que 

geraram como resultado o cenário atual.  

 O movimento em direção à privatização teve origem na decadência das empresas públicas. 

De acordo com Baer (2009, p. 319) “com o desenvolvimento da crise provocada pela dívida e a 

explosão inflacionária no final dessa década, o governo brasileiro utilizou as empresas públicas 

como ferramentas de políticas macroeconômicas e os preços de seus produtos eram usados como 

instrumentos de controle da inflação.” Tal medida de controle de inflação despencou os preços de 

produtos oriundos das estatais. Importante salientar que os custos operacionais não sofriam 

impactos pela medida adotada, o que culminava em um déficit no resultado financeiro das estatais. 

Baer (2009, p. 319) complementa que “[...] algumas empresas públicas foram obrigadas a tomar 

mais empréstimos no mercado internacional do que era preciso, a fim de proporcionar ao governo 

um contínuo aporte de divisas necessárias para enfrentar um balanço de pagamentos em declínio.” e 

acrescenta que “esse fato colocou empresas do governo, endividadas, numa situação financeira 

precária quando as taxas de juros internacionais começaram a subir bruscamente no início da 

década de 1980.” Evidencia-se, portanto que, a realidade das estatais representou um grave 

problema à gestão do Estado.  

 Medidas do governo foram adotadas no sentido de solucionar os problemas das estatais. Em 

1979 foi criado o Programa Nacional de Desburocratização e a Secretaria Especial para Controle de 

Empresas Estatais (SEST) com o intuito de avaliar as empresas do governo e manter um controle 

maior sobre os ativos. No governo Collor, em 1990, a privatização foi colocada como “parte 

integrante de um programa que deveria modernizar a economia brasileira através de um processo 

geral de liberalização de preços.”(BAER, 2009, p. 322). Em 1994 o Congresso aprovou o Programa 

Nacional de Desestatização (PND), com o intuito de intensificar o processo de privatização.  

Concomitante ao processo de privatização das estatais ocorre no Brasil a política de abertura 

comercial. Bonelli e Pinheiro (2008, p. 97) destacam que “a economia brasileira, e especialmente 

seu setor industrial, foi por várias décadas protegida da competição externa por um conjunto de 

instrumentos de política comercial que incluía elevada proteção tarifária e não-tarifária, além de 

controles sobre operações com moeda estrangeira.” Os autores indicam como uma possível origem 

desse padrão protetor a Grande Depressão de 1929.  

O advento da abertura comercial trouxe mudanças extremas para o mercado doméstico. 

Produtos importados disputavam as prateleiras dos supermercados em preços bastante competitivos. 

Em sentido de convergência, o processo de privatização também foi estendido à abertura comercial, 



 
 

e houve aquisições de empresas nacionais, inclusive, estatais por empresas estrangeiras, via 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE). Como efeito desse processo, Bonelli e Pinheiro (2008, 

p.105) destacam que a abertura comercial estimula o crescimento econômico pelo canal da 

produtividade: “o modelo intuitivo mais simples postula que, sob a ameaça de importações 

competitivas, as empresas reagem à ameaça da perda de mercado aumentando a eficiência no uso de 

recursos, isto é, pela elevação da produtividade.” Desse ponto em diante a economia brasileira entra 

em um processo sem volta rumo à inserção do Brasil no capitalismo global. 

 

2.3 Bastidores da economia brasileira do século XXI 
 

 As seções anteriores ilustraram uma pequena trajetória do desenvolvimento da economia 

brasileira recortada a partir de 1950. A entrada do país no capitalismo global apresentou várias 

nuances e momentos de intensa transformação. O Estado teve participação basilar e projetou os 

caminhos para a economia industrial, seguindo um curso muitas vezes sem o devido planejamento. 

Evidencia-se que o Brasil adentrou o século XXI com uma base capitalista semi-estruturada, com 

um sistema de desenvolvimento industrial de certo modo, forçado, que lutou para acompanhar as 

mudanças ocorridas no cenário global. Uma análise crítica a todo esse processo foi colocada por 

Pereira (1986) ao apontar a crescente concentração de renda e capital nas mãos de uma minoria. 

Sob uma perspectiva de novas oportunidades, o empreendedorismo de necessidade, que desponta 

como uma alternativa a toda a mão de obra não aproveitada pelas indústrias;o empreendedorismo de 

oportunidade, possibilitado pela dinâmica da globalização através dos novos meios eletrônicos de 

comunicação e tecnologia e da revolução dos meios de transporte e; o empreendedorismo 

estruturado, planejado e instrumentalizado, munido de conhecimento, informação e capital, 

proporcionaram a criação de inúmeras Micro e Pequenas Empresas (MPE). A relevância desse 

segmento para a economia brasileira fica evidenciada na divulgação do SEBRAE apontando que as 

MPE representam 99% das empresas do país. Tamanho número de empreendimentos, em uma 

indução de pensamento lógica e simples, seria suficiente para equilibrar a distribuição de renda e 

capital. Conforme este estudo mostrará adiante, os desafios são enormes e há ainda muito por fazer. 

 

2.3.1Micro e pequenas empresas e o empreendedorismo 

 Esta seção apresenta um conjunto de dados registrados em três importantes relatórios sobre 

as Micro e Pequenas Empresas e o empreendedorismo:o relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE): As Pequenas Empresas do Simples Nacional 2011;a 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Empreendedorismo no Brasil 2012 e; o relatório 

da Endeavor: Observatório do Empreendedorismo 2013. 

 Os dados apresentados no relatório do SEBRAE dizem respeito ao segmento das pequenas 

empresas, ou empresas de pequeno porte (EPP), classificadas com faturamento entre R$ 240.000,00 

e R$2.400.000,00, de acordo com a regulamentação vigente da época (hoje o critério vigente 

classifica a EPP com faturamento entre R$ 360.000,00 e R$ 3.600.000,00). Segundo o SEBRAE, 

trata-se de um segmento importante de empresas que se encontram em estágio mais avançado, 

atuando como elo fundamental da cadeia produtiva, podendo comprar das microempresas e fornecer 

para as médias e grandes. Sobre suas origens, supõe-se que foram microempresas que se 

desenvolveram e continuarão a se desenvolver, sendo fruto do chamado “empreendedorismo de 

oportunidade” e estão em estágio de amadurecimento tal que suas atividades não se limitam mais a 

subsistência do empresário e sua família. A pesquisa apresenta como base de dados as empresas de 

pequeno porte que optaram pelo simples nacional e que entregaram em 2010 a declaração referente 



 
 

a 2009, apontando um universo de 438.513 EPP, bem como o universo de 2.497.141 ME (apesar de 

não focar as análises sobre as ME, a pesquisa apresenta dados sobre este segmento). 

 A região Sudeste concentra o maior número de EPP, com 51,5% do total e o estado de São 

Paulo com 30%.O gráfico abaixo, extraído da pesquisa demonstra a concentração de MPE na região 

Sudeste: 

 

Gráfico 1 – Distribuição de ME e EPP por regiões 

 
 Fonte: SEBRAE/NA a partir de dados da Receita Federal do Brasil 

 

 A distribuição por setores revela uma forte concentração na atividade de comércio com 59% 

da base de dados das MPE; a indústria representa 20% das EPP e 12%das ME, e a prestação de 

serviços aparece com 19% do total de EPP: 

 

 Gráfico 2 – Distribuição de ME e EPP por setores 

 
 Fonte: SEBRAE/NA a partir de dados da Receita Federal do Brasil 
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 A relação do faturamento médio das EPP por setores apresenta a indústria com R$ 

726.875,00, a construção civil com R$ 652.368,00, o comércio com R$ 628.860,00 e a prestação de 

serviços com R$ 625.990,00. Um recorte regional, mais precisamente sobre algumas cidades 

escolhidas do Vale do Paraíba Paulista, demonstra uma relativa média de faturamento entre as EPP, 

porém, quando a análise recai sobre a quantidade de empresas desse porte, observa-se uma 

quantidade relativamente pequena de EPP. O cruzamento de dados da quantidade de EPP com o 

número de habitantes dos municípios, mesmo que intuitivamente, indica que há um amplo espaço 

para o incremento do número de empresas. 

 

Tabela 1 – Representatividade das EPP do Vale do Paraíba Paulista de cidades selecionadas 

 

Município Nº de EPP Média de Faturamento Soma dos Faturamentos % do Total 

     São José dos Campos 2.002  R$                    678.425,00   R$          1.358.206.147,00  56% 

Taubaté 872  R$                    641.018,00   R$              558.967.697,00  23% 

Pindamonhangaba 325  R$                    575.762,00   R$              187.122.610,00  8% 

Aparecida 111  R$                    520.107,00   R$                57.731.892,00  2% 

Guaratinguetá 281  R$                    636.744,00   R$              178.925.187,00  7% 

Lorena 165  R$                    569.878,00   R$                94.029.942,00  4% 

     
   

 R$          2.434.983.475,00  
  

Fonte: Relatório SEBRAE: As Pequenas Empresas do Simples Nacional 

 

 O gráfico abaixo revela um crescente aumento no número de MPE e Micro Empresas 

Individuais (MEI) optantes pelo Simples Nacional, indicando uma tendência para a formalização. 

 Importante observar que a formalização das MPE e MEI no Brasil, torna mais fácil o 

levantamento de dados a cerca destes segmentos de empresas. Conseqüentemente os processos de 

avaliação e de estudos em profundidade se tornam viáveis. Com informações disponíveis a relação 

academia X empresas X governo poderia se articular melhor. 

 

Gráfico 3 – Evolução dos optantes pelo Simples Nacional 

                                          (em milhões) 

 
Fonte: Boletim Estudos & Pesquisas, UGE, SEBRAE 

 

 A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é uma iniciativa do BabsonCollege e 

London Business School. Levantando dados sobre o Brasil desde 2000,no país a pesquisa é 
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conduzida pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e conta com o apoio técnico e 

financeiro do SEBRAE. Em 2011 o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação 

Getúlio Vargas passou a apoiar a pesquisa. Em 2012 a pesquisa contou com a participação de 69 

países e no Brasil foram entrevistadas10.000 pessoas entre 18 e 64 anos residentes nas cinco regiões 

do país (distribuídos em 2.000 de cada região).O objeto de estudo apontado pela GEM é o indivíduo 

empreendedor isolado do seu empreendimento. A pesquisa considera como principal propósito 

investigar o empreendedor em estágio inicial. Seu objeto de estudo está na Early-

StageEntrepreneurialActivity – TEA (traduzida como Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial). 

Sob essa perspectiva o crivo de seu levantamento de dados recai sobre o seguinte modelo: 

 

 Figura 1 – O processo empreendedor segundo definições adotadas pelo GEM 

 

   
  
 Fonte: GEM 2012 

 

 A pesquisa aponta que cerca de 44% dos brasileiros entrevistados sonham em ter o próprio 

negócio, ao passo que apenas 24,7% sonham em fazer carreira numa empresa. Na região Sudeste o 

percentual vai para 44,3% entre os que sonham ter o próprio negócio e 26,7% entre os que sonham 

com uma carreira em empresa. 

 

 Tabela 2 – Sonho dos brasileiros: proporções – Brasil e regiões – 2012  

  

Sonho da população adulta brasileira 
Brasil Região Sudeste 

Prop (%) Prop (%) 

      
Viajar pelo Brasil 50,2 51,9 

Comprar a casa própria 48,0 47,1 

Ter seu próprio negócio 43,5 44,3 

Comprar um automóvel 36,4 31,5 



 
 
Viajar para o Exterior 33,0 34,2 

Ter um diploma de ensino superior 31,6 32,9 

Ter plano de saúde 29,9 30,8 

Fazer carreira numa empresa 24,7 26,7 
 

Fonte: GEM 2012 - adaptado 

 

 Entre os especialistas participantes do GEM 2012, a pesquisa sobre a percepção de 

oportunidades existentes no Brasil apresenta resultado bastante otimista, ficando acima da média 

dos demais países investigados pelo GEM. 

 

 Tabela 3 – Fatores favoráveis – Resultados do questionário com especialistas com 

perguntas estruturadas sobre percepção de oportunidades existentes – Brasil e países – 2012 

 

  

Percepção de oportunidades existentes 
Brasil Países 

Média Média 

      
Em meu país, as boas oportunidades para novas empresas cresceram 
consideravelmente nos últimos cinco anos 

4,1 3,4 

Em meu país, existem inúmeras oportunidades para a criação de novas empresas 4,0 3,6 

Em meu país, há um número maior de boas oportunidades para a criação de novas 
empresas do que as pessoas são capazes de tirar vantagem dela 

3,8 3,5 

Em meu país, as pessoas podem facilmente buscar oportunidades de negócios 3,2 3,0 

Em meu país, existem inúmeras oportunidades boas para a criação de empresas de 
alto crescimento real 

3,2 3,1 

  
Fonte: GEM 2012 

Nota: Média das respostas dos especialistas em cada tópico numa escala de 1 a 5. Quanto maior o valor, mais positiva a 

avaliação. 
 

 Os especialistas entrevistados consideram ainda que a inovação seja fator preponderante 

para o desenvolvimento do empreendedorismo. 

 

 Tabela 4 –Fatores favoráveis – Resultados do questionário com especialistas com 

perguntas estruturadas sobre a valorização da inovação sob o ponto de vista dos clientes – 

Brasil e Países - 2012  
  

Valorização da inovação sob o ponto de vista dos clientes 
Brasil Países 

Média Média 

      

Em meu país, consumidores gostam de experimentar novos produtos e serviços 4,0 3,7 

Em meu país, consumidores dão alto valor à inovação 3,8 3,7 



 
 
Em meu país, os consumidores são receptivos para comprar produtos e serviços de 
empreendimentos recém-criados 

3,1 3,4 

  
Fonte: GEM 2012 

Nota: Média das respostas dos especialistas em cada tópico numa escala de 1 a 5. Quanto maior o valor, mais positiva a 

avaliação. 

 

No tocante aos fatores limitantes à prática empreendedora, o Brasil fica consideravelmente 

abaixo dos demais países da pesquisa na opinião dos especialistas, mostrando nítido desconforto 

com a atuação regulamentadora no país. Neste sentido, as políticas do governo inibem o avanço da 

economia brasileira representada por 99% das empresas do país. 

  

Tabela 5 – Fatores limitantes – Resultado do questionário com especialistas com 

perguntas estruturadas sobre políticas governamentais: burocracia e impostos – Brasil e 

Países – 2012 

  

Políticas Governamentais: burocracia e impostos 
Brasil Países 

Média Média 

      
Em meu país, as novas empresas conseguem obter a maioria das permissões, 
licenças e concessões em cerca de uma semana 

1,3 2,2 

Em meu país, é relativamente fácil par empresas novas e em crescimento lidar com a 
burocracia governamental, regulamentações e permissões 

1,4 2,4 

Em meu país, a carga de tributos não é um fardo para empresas novas e em 
crescimento 

1,7 2,5 

Em meu país, os tributos e outras regulamentações governamentais são aplicados às 
empresas novas e em crescimento de forma previsível e consistente 

2,0 2,7 

 
Fonte: GEM 2012 

Nota: Média das respostas dos especialistas em cada tópico numa escala de 1 a 5. Quanto maior o valor, mais positiva a 

avaliação. 
  

 Concluindo a análise da pesquisa GEM para o presente estudo, o Brasil apresenta lacunas na 

questão da educação para o empreendedorismo, fato que resulta em menor qualificação substantiva 

dos empreendedores. 

 

 Tabela 6 – Fatores limitantes – Resultado do questionário com especialistas com 

perguntas estruturadas sobre o nível de educação empreendedora no ensino fundamental e 

médio – Brasil e Países - 2012 

  

Nível de educação empreendedora no ensino fundamental e médio 
Brasil Países 

Média Média 

      
Em meu país, o ensino em escolas primárias e secundárias dá a atenção adequada 
ao empreendedorismo e criação de novas empresas 

1,4 1,9 

Em meu país, o ensino em escolas primárias e secundárias fornece instrução 
adequada sobre os princípios econômicos de mercado 

1,6 2,1 



 
 
Em meu país, o ensino em escolas primárias e secundárias encoraja a criatividade, a 
auto-suficiência e a iniciativa pessoal 

1,8 2,2 

 
Fonte: GEM 2012 

Nota: Média das respostas dos especialistas em cada tópico numa escala de 1 a 5. Quanto maior o valor, mais positiva a 

avaliação. 

 O estudo Observatório do Empreendedorismo nasceu de uma parceria da EndeavorBrasil 

com a SAP, no intuito de reunir dados, conhecimento e melhores práticas de empreendedorismo no 

Brasil. A pesquisa aponta que de 2008 a 2011, 1,5% das empresas brasileiras geraram 48,5% dos 

novos postos de trabalho e responderam por uma produção dez vezes maior que as demais empresas 

brasileiras. A pergunta que não quer calar: como melhorar o índice de penetração das empresas no 

caminho do desenvolvimento econômico do Brasil com alta competitividade? 

 A pesquisa apresenta dados do Banco Mundial, do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

e da Organização das Nações Unidas (ONU), os quais estão estruturados em seis categorias, que 

seguem os padrões do Programa de Indicadores de Empreendedorismo (PIE) da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): Ambiente Regularório, Mercado, Acesso a 

capital, P&D e Tecnologia, Capital Humano e Cultura. 

 De acordo com a pesquisa, a cultura empreendedora brasileira demonstra muita vontade, 

mas pouca capacitação. Apesar de 76% dos brasileiros preferirem empreender ao invés de trabalhar 

para terceiros, apenas 9% receberam algum tipo de capacitação sobre o seu negócio, enquanto que 

no Chile essa taxa é de 43%. O ambiente regulatório é apontado como o maior empecilho para o 

crescimento das empresas brasileiras, com uma carga tributária muito pesada e uma burocracia sem 

igual no mundo. O empreendedor leva, em média, quatro meses para formalizar a sua empresa e 

gasta 2.600 horas por ano para declarar e pagar os impostos.  

 O relatório indica que falta gente boa para sustentar o crescimento das empresas. Apenas 

17,8% dos jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados nas universidades. O Brasil tem apenas 

uma instituição de ensino superior listada no ranking dos cem melhores cursos de MBA do mundo. 

Aponta ainda um enorme hiato entre as empresas e a academia, fator que justifica a falta de 

inovação nacional. Outro aspecto de extrema relevância se traduz na dificuldade de acesso ao 

crédito, altas taxas de juros e exigências de garantias reais que inviabilizam as operações de 

fomento. E, no que tange ao crescimento econômico de longo prazo, apesar do Brasil ter o sétimo 

maior mercado doméstico do mundo, com cerca de 40 milhões de brasileiros que atingiram a classe 

média, a qualidade geral da infraestrutura apresenta sérios desafios. 

 O Brasil apresenta um dos piores índices de percepção sobre o peso da burocracia do 

mundo. O sistema tributário transfere para o empresário um fardo muito pesado. De 1988 até 2013 

mais de 300.000 novas normas tributárias foram criadas. O tempo e a burocracia para formalizar os 

novos negócios foram estimados como o quarto pior do mundo. A legislação trabalhista é apontada 

como inflexível e o país está entre os 20 piores do mundo quanto aos mecanismos que deveriam 

funcionar como apoio ao cumprimento e aplicação de contratos. Esse fator gera incerteza e 

insegurança no estabelecimento de contratos de negócios. 

 A relação capital humano é apontada como desafiadora no cenário do desenvolvimento do 

empreendedorismo competitivo no Brasil. Falta qualificação técnica à mão de obra e qualificação 

em administração ao empreendedor. Apesar de 60% dos universitários indicarem intenção de 

empreender, apenas 38,1% investe tempo aprendendo a iniciar um negócio. 

 A inovação, uma das grandes responsáveis pela geração de riqueza nos países e nas 

empresas pode ser considerado o principal indutor da competitividade. A pesquisa Observatório do 

Empreendedorismo informa que, segundo a UNCTAD, “promover sistemas de inovação e 



 
 

tecnologia em um país envolve um conjunto complexo de relações entre os diferentes atores 

envolvidos”, como governo, universidades, financiadores e setor privado. Com relação a este tema, 

apenas 11% dos empreendedores brasileiros iniciantes diz que o produto ou serviço oferecem que 

oferecem é novo para ao menos parte do mercado consumidor. E, quanto ao tema da proteção à 

propriedade intelectual, segundo o INPI, uma patente demora, em média, 5,4 anos para ser 

concedida no Brasil. 

 Os três relatórios estudados nesta seção apontam um cenário empreendedor de 

oportunidades e desafios. 

  

  

2.4 Vetores de indução do empreendedorismo competitivo 

  

O cenário econômico atual forjado pelas vias da globalização e marcado pela intensa 

movimentação do capital apresenta um terreno fértil para a competição. A abertura comercial 

promovida no início da década de 1990 eliminou grande parte das barreiras protecionistas que 

envolviam o mercado doméstico. A competitividade tornou-se o estado da arte na promoção do 

desenvolvimento e crescimento econômico. Ao tema da competitividade, Feldmann (2011) coloca 

que “a economia mundial neste início de século XXI está rapidamente se oligopolizando e como 

consequência assiste-se hoje a uma intensificação da competição e da rivalidade entre as grandes 

empresas levando a uma concentração cada vez maior do domínio em cada setor.” Esse raciocínio 

postula que a busca pela competitividade, inclusive de custos, acarreta um crescente número de 

desempregados e de pessoas fora do mercado de trabalho. Feldmann (2011) defende que a 

alternativa para essas pessoas seja abrir o próprio negócio e aponta que esta é a razão para o número 

de micro e pequenas empresas ter crescido de forma significativa nos últimos anos. 

Conforme sinalizado anteriormente, no Brasil, as MPE respondem por 99% do total de 

empresas, 51% do total de empregados com carteira assinada, 39,5% dos salários das empresas e 

59,4% do número de empresas exportadoras. 

A pesquisa da Endeavor aponta que apenas 1,5% das empresas foi responsável por 48,5% 

dos novos postos de trabalho, e que estes mesmos 1,5% responderam por uma produtividade dez 

vezes maior que o restante das empresas. “Onde está o problema? Diagnóstico sobre a situação das 

pequenas empresas é o que não falta em nosso país. Mas todos convergem à conclusão de que a 

maioria dos problemas deriva da baixa produtividade dessas empresas.” (FELDMANN, 2011) 

Coutinho (1997) destaca que duas grandes dificultadas se colocam como obstáculos na 

articulação de uma política moderna de competitividade: 1. A arquitetura do Plano Real repousa 

numa combinação desfavorável das taxas de câmbio e de juros; 2. Para superar as distorções 

supracitadas seria necessário dispor de um Estado equipado e munido de recursos fiscais suficientes 

para exercer políticas de fomento. 

Segundo Coutinho (1997), a política de câmbio entrava o processo de exportação e os 

ganhos oriundos dessa prática comercial. As taxas de juros inviabilizam a contratação de crédito tão 

necessária ao investimento pelas empresas. O Estado, hoje não apresenta as condições necessárias à 

promoção da competitividade empresas brasileiras em escala global. O IDE atual não coloca mais o 

país como prioridade e assim o recurso financeiro externo deixa de adentrar a economia nacional 

como em épocas anteriores. 

O Empreendedorismo, tratado neste artigo como a iniciativa em criar e desenvolver novos 

negócios se apresenta como oportuna para o atual momento da economia brasileira. Mas nosso 

sistema econômico apresenta incontáveis fragilidades, conforme apontado na seção anterior. O 



 
 

incremento da produtividade, conforme destacado deve ser considerado condição sinequa non e 

tratado de forma objetiva, tanto no sentido de simplificar a solução dos problemas, como no sentido 

de perseguir o desenvolvimento e o crescimento econômicos pela via do empreendedorismo.  

Diante do panorama apresentado, no sentido de substantivar e positivar tal desenvolvimento, 

se faz necessário delimitar os vetores de indução ao empreendedorismo competitivo.  

 

Tabela 7 – Estatísticas das MPE 

  

Participação das MPE na economia Referência Participação % Fonte 

No número de empresas exportadoras 2012 59,40% FUNCEX 

No valor das exportações 2012 0,90% FUNCEX 

Na massa de salários das empresas 2011 39,50% RAIS 

No total de empregados com carteira  2011 51,60% RAIS 

No total de empresas privadas 2011 99% RAIS 

        

Informações sobre MPE Referência Total Fonte 

Quantidade de Produtores Rurais 2011 4,7 milhões PNAD 

Potenciais Empresários c/ negócio 2011 12,9 milhões PNAD 

Empregados com carteira assinada nas MPE 2011 15,6 milhões RAIS 

Renda média mensal dos empreg. c/ carteira MPE 2011 R$ 1.203 RAIS 

Massa de salários paga pelas MPE 2011 R$ 18,7 bi RAIS 

Número de MPE exportadoras 2012 10.835 FUNCEX 

Valor total das exportações das MPE (US$ bi FOB)  2012 US$ 2,1 bi FUNCEX 

Valor médio exportado por MPE (US$ mil FOB) 2012 US$ 193,9 mil FUNCEX 

 
Fonte: Boletim Estudos & Pesquisas, UGE, SEBRAE 

 

3. Método 
 

 O presente trabalho, enquanto procedimento metodológico constituiu-se de uma pesquisa 

bibliográfica e documental de caráter exploratório. Buscou-se traçar um breve histórico daformação 

econômica do Brasil, tendo como marco um recorte a partir da década de 1950, analisando o 

desenvolvimento econômico pela via da industrialização com a intensa participação do Estado. A 

apresentação das seções 2.1 e 2.2 está embasada na teoria histórica do desenvolvimento econômico 

e propôs uma trajetória de indução ao pensamento que gerou o cenário brasileiro atual. Esta etapa 

da presente pesquisa buscou o modelo indutivo na construção da teoria, no qual a preocupação não 

foi o aprofundamento nas questões teóricas, mas sim a leitura da realidade passada e a constatação 

de que os fatos históricos geraram o panorama econômico brasileiro atual. Para as demais seções 

deste trabalho, buscou-se contextualizar as Micro e Pequenas Empresas no ambiente econômico 

brasileiro contemporâneo, através do levantamento de dados de três importantes relatórios que 

estudam o tema. Por fim, através do método dedutivo, imbuído da base de dados da pesquisa, o 

presente artigo propõe uma discussão sobre os vetores do empreendedorismo competitivo, como 

proposta de transposição aos entraves do desenvolvimento econômico pela via do 

empreendedorismo. 



 
 

 

 

4. Resultados e discussão 
 

 Parece que é um traço genético do Brasil, entrar tardiamente no jogo do mercado e não 

planejar, avançando de forma desgovernada. A seção 2.1 apresentou dados teóricos a cerca do 

desenvolvimento industrial do país pautado por descaminhos e desencontros através de uma 

arquitetura política fragmentada e indecisa. O motor da economia brasileira foi por muito tempo a 

atividade agroexportadora de produtos primários. O suprimento doméstico vinha com a importação. 

Décadas passaram e o Brasil precisou do empurrão da Cepal, adentrando com o 

desenvolvimentismo e um modelo de intensa atuação do Estado no sentido de conduzir os rumos da 

economia. Discute-se no meio acadêmico as origens da verdadeira vocação industrial para o Brasil, 

sem consenso efetivo. A visão contemporânea sugere com certa razoabilidade que se tratou de um 

processo natural do sistema que rege a economia mundial, o capitalismo. Consequente ao processo 

de industrialização ocorreram a privatização das estatais e a abertura comercial. Tais 

acontecimentos aliviaram a atuação do Estado e proporcionaram a entrada do Brasil na economia 

global, respectivamente, nos moldes do modelo capitalista. O levantamento histórico apresentado 

neste artigo, se não tratou do aprofundamento teórico específico, buscou uma contextualização dos 

acontecimentos históricos e evidenciou que todo o processo levantado originou o atual estágio do 

desenvolvimento econômico brasileiro. 

 Importante observação no levantamento histórico do processo de industrialização foi 

realizada por Pereira (1986) ao destacar que a economia brasileira era subdesenvolvida e 

dependente e que os níveis de produtividade eram muito abaixo dos padrões vigentes nos países 

desenvolvidos. Talvez tenhamos de fato um traço genético desfavorável. Da leitura do contexto 

atual, evidenciando o empreendedorismo e as MPE no processo de desenvolvimento econômico, 

encontramos as discussões apresentadas por Coutinho (1997) e Feldmann (2011) apontando no 

sentido de uma emergente necessidade de superação da baixa produtividade.  

 Dados apresentados pelo relatório Pequenas Empresas no Simples Nacional (2011) 

revelaram a representatividade das MPE no cenário econômico nacional. Pôde-se observar que 

existe uma forte concentração das MPE na região sudeste o que, de certo modo remete à leitura de 

que esta é a região que mais se mobiliza e busca a melhoria econômica. Não é objetivo deste estudo 

entrar no mérito deste caso e analisar questões de liberdades substantivas para empreender, fato que 

talvez justifique a concentração na referida região. A concentração no setor de comércio com uma 

representatividade de 59% pode representar uma falta de preparo do empreendedor brasileiro, que 

busca nesta atividade uma forma mais fácil de entrar no mundo dos negócios, considerando que os 

demais setores de atividade apresentam complexidade maior e níveis de exigências inovadoras em 

grau mais elevado. Observou-se ainda um incremento crescente no número de aderentes ao Simples 

Nacional, fato que garante uma maior base de dados, pelo registro em órgãos competentes pela 

formalização das empresas. Este fato conforme mencionado anteriormente, pode ajudar em estudos 

mais profundos com uma base de dados mais consistente, podendo resultar em uma articulação 

positiva entre academia, governo e empresa privada, uma vez que exista informação a cerca das 

MPE. 

 Os dados revelados pela pesquisa GEM apontam para uma forte tendência empreendedora, 

com um percentual bem mais elevado de pessoas que sonham em ter o próprio negócio em 

detrimento dos que sonham em construir carreira nas empresas. Observou-se otimismo com relação 

às oportunidades vistas pelos especialistas, bem como uma percepção da necessária inovação para o 



 
 

ambiente empreendedor. A burocracia, a carga tributária e frágil educação empreendedora foram 

apontados como entraves ao processo de desenvolvimento. 

 A pesquisa Observatório do Empreendedorismo apresentou os principais entraves ao 

desenvolvimento de um empreendedorismo competitivo. Diante da proposta deste artigo, os vetores 

de indução do empreendedorismo competitivo, os indicadores de empreendedorismo da 

OCDE,Ambiente Regularório, Mercado, Acesso a capital, P&D e Tecnologia, Capital Humano e 

Cultura, apresentam o cerne da questão, uma vez que a superação dos problemas destacados em 

cada um dos indicadores resulta no ganho de competitividade e conseqüente ampliação da 

produtividade. 

Se o Brasil tardou a encontrar o caminho da industrialização, no capitalismo globalizado, 

com o altíssimo nível de qualidade e quantidade de informações que a era do conhecimento produz, 

seria razoável supor que o caminho para o empreendedorismo competitivo que se coloca como uma 

importante via ao processo de crescimento e desenvolvimento econômico. 
 

5. Considerações finais 
 

 O presente artigo levantou questões atuais a cerca do necessário empreendedorismo 

competitivo, e dentre os dados obtidos, chegou-se ao apontamento de problemas relevantes que 

atualmente se colocam como entraves ao desenvolvimento econômico. Apontou que o tratamento 

dado aos problemas destacados pelos indicadores da pesquisa da Endeavor podem ser classificados 

como vetores indutores do empreendedorismo competitivo. Dada a representatividade das MPE 

dentre o total de empresas no país, o seu desenvolvimento em certa medida poderia contribuir como 

solução à concentração de renda e capital. Evidente que a enorme quantidade de empreendedores, 

em um estágio satisfatório condução das atividades empresariais com lucro saudável concorreria 

para equalizar a concentração de renda e capital.  

 Tal estudo apresentou resultados consideráveis sobre questões importantes ao 

desenvolvimento da economia local, regional e nacional, ao tratar do tema do contexto das MPE e 

do empreendedorismo. Espera-se que este estudo possa fomentar discussões e pesquisas posteriores 

no sentido de um desenvolvimento objetivo. 
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