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EPIGRAFE 

"Se vi mais Ionge foi porque subi nos ombros dos gigantes". 
Isaac Newton. 



RESUMO 

Souza, Susana Maria de . Plano de capacita<;ao gerencial para micro e 
pequenas empresas utilizando a contabilidade como ferramenta na gestao de 
neg6cios. Cerca de 80% das micro e pequenas empresas fecham suas portas 
antes de completarem ao menos urn ano no mercado. Os motivos desse 
insucesso passam pela falta de capital de giro e a rna administra<;ao pelos seus 
gestores. Esta pesquisa tern o objetivo de desenvolver uma proposta de urn plano 
de capacita<;ao empresarial para micro e pequenos empresarios, visando 
demonstrar a importancia da informa<;ao contabil no ambito empresarial. Urn dos 
temas contidos neste plano, e de como o gerenciamento de informa<;6es 
contabeis, pode resultar em vantagem competitiva para a empresa, na 
identifica<;ao de alternatives. Atraves da analise e valoriza<;ao da informa<;ao no 
processo de gestao empresarial, que, aperfei<;oa o seu desempenho em todos os 
nfveis, lan<;ando-a, inclusive, a lideran<;a no segmento em que atua. 0 
embasamento te6rico desta pesquisa revisou na literatura os seguintes temas: 
gestao de neg6cios, micro e pequenas empresas, empreendedorismo, 
capacita<;ao e gerenciamento da informa<;ao contabil. Para elabora<;ao desta 
proposta foram realizadas entrevistas com gestores das incubadoras de 
empresas da cidade de Curitiba. Conclui-se ser necessaria priorizar a capacita<;ao 
dos empreendedores e ter urn programa de educa<;ao continuada para renovar e 
atualizar seus conhecimentos. 

Palavras-chave: gestao de neg6cios, educa<;ao continuada; gerenciamento de 
informa<;6es contabeis; micro e pequenas empresas; incubadoras de empresas. 
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1 INTRODUc;Ao 

A adaptac;ao da organizac;ao aos novos paradigmas do mercado global 

exige que seus gestores sejam capacitados, inovadores, flexfveis, rapidos, 

produtivos. A competencia empresarial adquirida pela Micro e Pequena 

Empresa (MPE) ganha importancia dado que geram emprego e renda, alem de 

contribuir para o desenvolvimento sustentavel. Em todo mundo, crescem as 

pesquisas sobre as formas de gerac;ao de emprego e oportunidades atraves 

dos agentes de diversos 6rgaos governamentais, universidades e institutos de 

pesquisa. 0 grande desafio e despertar na populac;ao o espfrito empreendedor, 

e a consciencia de que a amplitude das informac;6es contabeis vai alem do 

simples calculo de impastos e atendimento de legislac;6es comerciais, 

previdenciarias e legais. A abertura de empresas gera beneficios ao pais, tais 

como, a gerac;ao de empregos e riquezas Os dados indicam que a maioria 

delas fecha com ate dois anos de existencia. Destaca-se que no fechamento 

de uma empresa, o governo deixa de arrecadar tributos, pessoas ficam 

desempregadas e o investimento realizado no neg6cio e perdido. 

Dados da pesquisa: Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de 

Empresas no Brasil realizada pelo Servic;o Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) no primeiro trimestre de 2004, referente as 

empresas constituidas e registradas nos anos de 2000, 2001 e 2002, mostram 

que as taxas de mortalidades verificadas para o Brasil sao as seguintes: 

- 49,4% para as empresas com ate 2 anos de existencia (2002); 

- 56,4% para as empresas com ate 3 a nos de existencia (2001 ); 

- 59,9% para as empresas com ate 4 anos de existencia (2000). 

Os dados especificos da regiao Sui do Brasil sao: 

- 52,9% para as empresas com ate 2 anos de existencia (2002); 

- 60,1% para as empresas com ate 3 a nos de existencia (2001 ); 

- 58,9% para as empresas com ate 4 anos de existencia (2000). 

Os fatores determinantes da mortalidade das empresas passam pela: 

falta de habilidade gerencial e de capital de giro, incapacidade de lidar com a 

concorrencia, local inapropriado, entre outros (SEBRAE, 2004 ). 

Parte-se do pressuposto que as causas para o fechamento das 

empresas surgem de uma falta de gerenciamento informacional e capacitac;ao 
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dos empresarios e/ou gestores que estao a frente da empresa. Falta a 

consciencia que o gerenciamento de informa({6es e necessaria nao somente na 

abertura da empresa, mas em todas as fases dela, e que a contabilidade pode 

ser sua principal e importante aliada. 

A gestao da informa(_{ao e necessaria para que uma empresa nao perca 

suas oportunidades e possa ter uma melhor tomada de decisao feita com a 

informa({ao de qualidade, fidedigna, em quantidade adequada e disponlvel no 

momenta certo. 0 Gerenciamento da lnforma({ao Contabil visa apoiar as 

politicas na empresa e a tomada de decisao de seus gestores. 0 resultado da 

ado(_{ao de um modelo de gestao torna mais eficaz o conhecimento da empresa 

em seu meio, o controle de suas opera({6es e ajuda na evolu({ao da estrutura 

organizacional. 

Da reflexao sabre o exposto, nasce o problema de pesquisa do presente 

estudo: como orientar o empreendedor sobre a gerencia de informac;oes 

na sua empresa, de forma que este a conduza ao crescimento de forma 

continua? 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Os motivos da mortalidade das MPEs no Brasil passam pela ma 

administrac;ao, falta de planejamento inicial, incapacidade de lidar com a 

concorrencia, prec;os, falta de capital de giro, local inadequado, falta de 

conhecimentos gerenciais, problemas com a fiscalizac;ao, entre outros (SEBRAE, 

2007). 

Embora qualquer negoc1o oferec;a riscos, e possfvel prevenir-se contra 

eles. A gestao de riscos requer do gestor da empresa habilidades para gerenciar 

as informac;6es, visando que a empresa gere resultados suficientes para se 

manter e crescer de forma continua (SEBRAE, 2007). 

A globalizac;ao exige cada vez mais modernidade, agilidade e qualidade 

das empresas em geral. Este fato requer do micro empresario uma ac;ao rapida 

de seus talentos individuais e coletivos. Em func;ao deste fenomeno, a gestao e a 

disseminac;ao do conhecimento, que propiciam a aprendizagem ao Iongo da vida 

da MPE estao cada vez mais se tornando uma necessidade. A contabilidade 

facilita as ac;6es, fornecendo as coordenadas de acordo com o desempenho 

medido. Entretanto, ainda encontramos empresarios que olham a contabilidade 

apenas como burocracia, nao vendo nela nenhum beneficia. lsso decorre da falta 

de informac;ao, ja que o empresario, de infcio, precisa saber comprar e vender, 

mas nao e obrigado a conhecer contabilidade . 

As implicac;6es desta realidade, em um mundo de rapida descontinuidade, 

afetam as tradicionais polfticas administrativas das organizac;6es. Para estas 

sobreviverem e progredirem havera necessidade de novas competencias 

administrativas semeadas de empreendedorismo. Assim, nesta pesquisa e 
proposto um plano de formac;ao para o gestor da MPE, que o torne capaz de fazer 

a gestao e disseminac;ao da informac;ao a todos que vierem a participar de sua 

empresa ao Iongo da vida no mercado, bem como a contabilidade se torna 

ferramenta eficaz para tal formac;ao se bem utilizada(STAINSACK). 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos se dividem em geral e especificos. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor urn plano de forma(fao, que visa ampliar os conhecimentos de 

informa(f6es contabeis que auxilie na capacita(fao empresarial do Micro e 

Pequeno Empresario. 

1.2.2 Objetivos Especificos: 

a) descrever atraves da literatura sabre: MPEs, competencias, incubadoras 

de empresas, empreendedorismo e gerenciamento de informa<f6es contabeis; 

b) identificar atraves da literatura e entrevistas com lncubadoras de 

Empresas a caracterfstica, forma(fao e perfil ideal para empreendedores. 

c) investigar temas de cursos preparat6rios para empresarios. 

d) delinear urn curricula para empreendedores com foco na prosperidade 

de suas empresas; 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Gradativamente, desde a decada de oitenta, o empreendedorismo, que e o 

movimento de estfmulo ao espfrito empreendedor e a geragao de novos neg6cios, 

vern crescendo como uma opgao profissional extremamente aceita dentro da 

economia mundial (BULGACOV, 1999, p. 24). 

Koteski (2004 ), gerente do Bando do Brasil, reconhece que as MPEs sao 

um dos principais pilares de sustentagao da economia brasileira, quer pela sua 

enorme capacidade geradora de empregos, quer pelo infindavel numero de 

estabelecimentos desconcentrados geograficamente. 

Ha de se ressaltar que os pequenos neg6cios proporcionam a criagao de 

oportunidades aqueles com maior dificuldade de insergao no mercado, como, por 

exemplo, o jovem que busca o primeiro emprego e as pessoas com mais de 40 

a nos. 

Alem disso, as pequenas empresas sao capazes de fixar as pessoas no 

local de origem, distribuir equitativamente renda e riqueza e estimular iniciativas 

individuais e coletivas (KOTESKI, 2004, p. 20). 

A hist6ria das micro e pequenas empresas tern sido marcadas pela reagao 

criativa a mudanga e a desvantagem, pela busca de formas de equilfbrio 

competitive diante da supremacia dos recursos das grandes organizagoes. As 

MPEs contrabalangando a eficiencias das escalas de produgao e alavancagem 

operacional das grandes empresas se vale daquelas que podem ser chamadas 

suas vantagens mais modestas: tenacidade econ6mica, capacidade de reagir 

mais rapidamente, relagoes pessoais e engenhosidades superiores (CANTERLE, 

2006, 12). 

Segundo o SEBRAE, dentre 3,6 milhoes de empresas brasileiras existentes 

em 1998, 98,8% eram micro e pequenas empresas, ocupando 67% da forma de 

trabalho no pafs e representando cerca de 28% do faturamento e 20% do PIB 

nacional (SEBRAE, 2007) 
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Para melhor compreensao parte-se para defini<;ao de Micro e Pequena Empresa. 

0 tamanho de uma empresa pode ser definido quanta ao seu porte e numero de 

pessoas empregadas (SEBRAE, QUADRO 1) e segundo sua rend a bruta anual. 

(Lei n°. 9.841, QUADRO 2). 

QUADRO 1 - CLASSIFICA<;Ji.O SEGUNDO NUMERO DE PESSOAS EMPREGADAS 

Porte Empregados EMPREGADOS 

Comercio I Servi<;os lndustrias 

Micro Empresa Ate o9 Ate 19 

Pequeno Porte De 10 a 49 20 a 99 

Medio Porte De 50 a 99 100 a 499 

Grande Porte Mais de 99 Mais de 499 

Fonte: Sebrae (Ciassifica<;ao utilizada pela area de Pesquisas do Sebrae 2007) 

QUADRO 2- CLASSIFICA<;Ji.O SEGUNDO RENDA BRUT A ANUAL. 

Porte Renda 

Microempresa lgual ou inferior a R$ 244.000,00 

Empresa de Pequeno Porte De R$ 244.000,00 a R$ 1.200.000,00 

Fonte: Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 9.841, 

de 5 de outubro de 1999) 

2.1.1 Dificuldades enfrentadas pelas Micro e Pequenas Empresas 

Apesar de todos os beneficios que micros e pequenas empresas geram 

para o pafs e sua economia, elas ainda enfrentam dificuldades para operar no 

Brasil. 0 estudo do SEBRAE (2004) mostrou que estas dificuldades causam uma 

elevada taxa de mortalidade de empresas no Brasil. 0 QUADRO - 3 mostra as 

taxas que chegam a 49% com ate dois anos de exist€mcia. 
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QUADRO 3- TAXA DE MORTALIDADE POR REGIAO E BRASIL. 2000/2002(%) 

Anode Sudeste Sui Nordeste Norte Centro 

Constituic;ao Oeste Brasil 

2002 48,9 52,9 46,7 47,5 49,4 49,4 

2001 56,7 60,1 53,4 51,6 54,6 56,4 

2000 61 '1 58,9 62,7 53,4 53,9 59,9 

FONTE: SEBRAE, Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, 2004. 

Uma parcela de empresarios que encerraram as atividades de suas 

empresas foi entrevistada pelo SEBRAE em sua pesquisa, ja citada, que 

apontaram as principais causas da mortalidade precoce das empresas: 

QUADRO 4- CAUSAS DAS DIFICULDADES E FECHAMENTO DAS EMPRESAS 

Categoria 

Falhas 
Gerenciais 

Causas 
Economicas 
Conjunturais 

Loglstica 
Opemcional 

Politi cas 
Publicas e 
arcabouyo 

legal 

Ranki!ng 

1 i" 

"12" 

70 
• 

10" 

Oificuldades:Hazoes 

Falta 1je capital de ~iro 

ProiJ!emas finance'n::.s 

Ponto f local iradequado 

Falta de eonhecir1entos gerenciais 

Falta de c.lienles 

Maus pagadores 

Recessao econ6rnic:a: no pafs 

Falta de m5c-·:::e-obra_gualificada 

F ai:a de credito ba.ncario 

Dutra raz3o 

Problemas u:.n; a fis.calizacao 

Percentual de 
Empres<lrios que 

Responder am 

42.% 

21% 

6% 

FO~HE: SEBR.A£ r-atores CCindicionantes e 1 axa de ~;lor:alidade ce =n'.oresas no Brasil, 2.0C4. 
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Observa-se que os problemas financeiros sobressaem e que os demais 

itens estao relacionados a falta de conhecimentos gerenciais. 

Neste cenario, uma das tarefas imprescindfveis aos administradores e o 

controle de custos - ja que, em tese, nao e possfvel repassar aos pregos finais de 

produtos e servigos eventuais ineficiencias, desperdfcios e excessos que se 

verificam na organizagao. 0 Iuera depende, muitas vezes, de urn adequado e 

rigoroso acompanhamento dos dispendios havidos, ja que as margens sabre o 

prego de venda tendem a ser cada vez mais comprimidas pela concorrencia. 

Utilizando-se os dados contabeis, mediante uma programagao eficaz, e possfvel 

implementar urn gerenciamento de custos e maximizar os resultados das 

empresas, esta ferramenta permite uma melhor visualizagao dos custos atraves 

da analise das atividades executadas dentro da empresa 

Assim, por falta de preparo e apoio adequado, o brasileiro fracassa em 

suas tentativas de estabelecer um neg6cio proprio. Acrescente-se que as 

empresas morrem ainda por falta de estrutura adequada em termos de aparato 

legal, contabil e gerencial, a legislagao tributaria ainda desfavoravel, as exigencias 

burocraticas, a carencia de credito, de uma polftica sistemica de apoio e incentivo 

as micro e pequenas empresas. 

Esta pesquisa acredita que a gerencia de informag6es gerais e contabeis, e 

os devidos cuidados com o monitoramento das informag6es empresariais auxiliam 

as empresas a crescer e extrapolar estas dificuldades (DAVENPORT). 

2.1.2 lncubadoras de Empresas 

Uma opgao para os empreendedores mais cautelosos comegarem suas 

empresas e incubando-as. Uma incubadora de empresas e urn mecanismo que 

estimula a criagao e/ou desenvolvimento de micro e pequenas empresas. 

0 SEBRAE (2007) mostra que as primeiras incubadoras surgiram em 1984 

com a finalidade de promover a transferencia de tecnologia das universidades 

para o setor produtivo. 0 SEBRAE passou a apoiar as ag6es de implantagao a 

partir de 1991 e a partir de 1998 iniciou a parceria com a Associagao Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos lnovadores - ANPROTEC. 

Amato Neto (2000, p.74 a 75) afirma que as incubadoras se destinam a criar um 

ambiente propfcio para o nascimento e amadurecimento das empresas. 
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Acrescenta que sua missao e fornecer servi<;os e recursos compartilhados, 

instala<;6es e infra-estrutura administrativa e operacional as empresas encubadas. 

0 mesmo 6rgao incentiva o uso das incubadoras, objetivando criar, 

desenvolver e consolidar empresas competitivas que venham contribuir para o 

fortalecimento da tecnologia brasileira e o desenvolvimento s6cio-econ6mico 

nacional, diminuindo a taxa de mortalidade das empresas nascentes. No Brasil, a 

taxa de mortalidade das empresas que passam pelas incubadoras cai cerca de 

20% das que nao tiveram esse apoio (SEBRAE, 2007). 

Existem tres tipos basicos de incubadoras de empresas: 

QUADRO 5- TIPOS BASICOS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 

Tipos 
Tecnolog:ica 

Tra eli cio nais 

Descridio 
Abrigae1 empresas cujos produ:os, processoou serv~t;;Gs sao geracos a partir 
de resultados ·de pesc:uisas aplicadas. nos quais a tecnologia representa '-'lito 

Det.ern tecnofogias largarnen:e cifundidas e querem a·;;;;regar valor aos seus 
produtos e s.Eio ligadas aos setores tradicionais da economi·a. 

Mistas Quando a em_Qresa ar:riaa os c!o1s tipos ia cit;:~dos 
Fonte: A autora, baseado em (SEBRA.E, 2007} 

Ao terem suas empresas incubadas, os empreendedores tern alguns 

servi<;os e auxilios oferecidos pelas incubadoras como mostra no QUADRO 6. 

QUADRO 6- SERVI<;OS OFERECIDOS PELAS INCUBADORAS 

Servi~os 

lnfra-estrrutum 

Servit;os Basicos 

Assessoria 

Salas individuals e cole:ivas, aborat6rios. audikrio, l:liiJHoteca. sa las de 
reuniao. recepc3o, copa co7inli.a, estacionamento. 
Te!efonia Ccmput3dor com acesso 3 internet fax, ir1pressora. material de 
secretaria er:1 gerail, la:)oratorios, man'.ltenr,:ao de equipamentos, enderer,:o 
Postal, endereco de e-rnai!, sequranca e fotoc6pias. 
Gerencial, contablL Jur!dica, apurafao e controle .;:~e custo, gestao financeira, 
comercializacao e exporta~ao oara o desenvnlvimento do neg6cio. 

Ctualifica~ao Treinamento,. cursos, p;:nt cipa,;3o em eventos. assinatura de revistas. jornais 
e pul:l!icay5es. 

Nerwork Ccntatcs de nive! co1~.1 entijades govemaMema[s e inves:dores, participa~3o 
er1 eventos de clivulgacao ·:J3s ernoresas e fcruns. 

Fonte: A autora, :)aseado em (SEB?-.AE, 2007;L 



10 

Em sintese, as incubadoras sao consideradas pelos estudiosos como urn 

dos principais mecanismos de apoio as empresas de pequeno porte (AMATO 

NETO, 2000, p. 75). 

2.1.3 lncubadoras do Parana 

A constituic;ao de incubadoras no Parana se deu em 1989, com a criac;ao 

da lncubadora Tecnol6gica de Curitiba (INTEG), primeira incubadora de base 

tecnol6gica do Parana e quinta do Brasil. Ela serve de referencia para outras 

iniciativas do Estado, tendo urn importante papel no apoio a criac;ao de empresas 

e na expansao da cultura empreendedora no Estado (STAINSACK, ASANOME E 

LABIAK, 2004, p. 11 0). 

Stainsack Asanome e Labiak, (2004 p. 114 a 121) realizaram urn estudo, 

sabre as lncubadoras e Parques Tecnol6gicos do Parana como sistemas locais 

de lnovac;ao, neste, foram mapeadas as incubadoras do Estado. Como o artigo foi 

publicado em 2004, desde essa data surgiram novas incubadoras, e todas estao 

relacionadas no QUADRO 7. 



Cil!f1DRO / I~,JCUB!\I)ORAS DO PAR!it',Ji\ 

Anode llncubaclora 
Criayao 

1989 lncubadora Tecnologica de 
Curitiba- (INTEC) 

1992 llncubadtxa Tecnol6glca cle Sao 
Mate us (lo Sui 

Area 

Ouimica, Novos Materiais, 
Ger8F;ica Agrk;;ultura e 
Pavimema~ao. 

1994 I I ncubaclora Industrial de londrina I [lntro-FI.orr,oni.rxJ, Cimf~;Q5ns, 
· INCIL M.otai-Me::--,amc..:'l. lvlt'liO AmbH3nte, 

1997 I Hotet Tecnol6gico da UTFPR 
Unidade de Cudtiba 

l'.,ler.::3nr:~a. EletrG te::ni::::a. 
Radiologia. Pro:Ju:;Bo 
Quil~lic.a Ambientat Desentw 
lndustfiai e T el&~:or'!1unicac:J8s. 

1997 llncubadora lntcmacfonal de 1 Te::;n::dogica 
Emprt:Si"lS rie Soflvun·c (liES)-
Cidadri lncfustrial de Curitlba 

1998 llncubadoras de· Cascavcl (CIT· 1 AgrDindtJslriill o Sr.~tNares 
AGRO) 

1999 llncubadcwa Empresarial I.A.ukl!'no:;:8:1 
Teenol6gica t1c1 tguacu (ITA I)- Fc1z 
do lgua~u 

1999 llnculiactora cle Cooperatlvas I Geral 
Populares (PROEC)- UFPR-
Curitiba 

Gestor 

do 
Par'an;!(L 

Petrobras e t:1 CITPAR (Csntr;;~ de 
!ntegra:;:?.w ::Je Tecnologia do Paran8} 

CODEL (CoMpnnhia de Desorwol•iwlnrrro 
do Londrinn) 

Uni\18f£,idade T ""~"''i""'';,~, P;:~rana 

UJTFPR) 

Dr:scriqao 

E:urn a:J r I:CP.1\R, 
e l:l B:J 

deSenv::il'lfl1 en to de pequenas er;1presas de 

base trK.:rlobgrc::J. il NTI::C, 
E orient ada para apoiar en1pm~,as qus 

trabalhem c:Cll?i ,;,jsto. que 

C.ITS (Centro International de Tecnoi:Jgia l'.~s:ta~ada n: Ci~lacle Industrial de CuritilJ.sL 
de Svftware.L p_,ITS. 20C•r J 

ru~mcrr:t (FIJndn;:tio pnm D l:stal f18llbndorn tnn tx':rl nantr:n :! Contr;.• 
DeS>envolvirnento Cicntlfi::s c Tnr:mi&Jk;;n ln~;uba~Jor Te:::nJI::\ak;o de Scftvmros nC~ 
de Cns::~wBil de Tr1Gnolc~in dnlntnmmy,i:J n 

C:m1mi:::-a(j('io (FUNDCTEC. 
(I nstituto de T e:.::nol:v,)la EWl .1\ut:Jrrra;;Bo 

e lnr:Jfl'1c'tlica). I r:IT.i>,J. 2007) 

PROEC I Unic:a lncut•a;Jora cJe cc~1perativas ::J.J 
Parana (PROEC 



Ano de 
Cri<tt;ao 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2002 

2003 

lnc:ubadora 

Habitat de lnovac,;ao e 
En1preendetlorismo da UEl-
1 NTUEl londrina 

I ncubadora Tecnol6gica Educere 

-Campo PJl ourao 

Centro de lnovat;ilio Empresarfal 
do lSAElFGV · Cllritfba 

Nuclco de Emprcondcdorismo e 
Projctos r.llultidisciplinaros 
(NEMPS) UFPR- Curitiba 

lncubadord Tecnol6gica de 

Guarapuava (INTEG) 

1 nwbadora Tecnol6gica de 
Marinoa I,INFOMAR) 

lnwbadora da UTFPR Unidadc de 
Pato Branco 

Hotel Tecno16tJiCo da UTFPR 
Unidade de Campo Mourao 

An~ a 

t"ecrml6giCB 

fe:~:nol::JgiCB 

Gestao ~jo Con!tecimento, 
Cornercio lntemaciunal, Prujetos, 
entre outras. 
(;em! 

r·e::.no16g~t<'l 

Tecno!ogica 

Gestor 

Cons6rt::ID Get'JorP.IIt·~rUEL a a UEL 
(lJni•,arslt:lade Estadual de LonrJnna). 

rLinrJa:;cao Edu;.;ere 

lnslilutn Supermr de ?..drn in1stra:;:ao e 
Econon11a da Funda~:i:\J (;etCihO Vargas 

UFPR (IJniVOrllirJado rr.<dcrnl (JD Pamnh) 

W~ICI::'J.J f'RO e a UXlJ'den8~0 local da 

HEP>Elrtl c;uarBpUava 
Entidade:s Civis e Cc•vernarrl8ntais.. 

Tocnolo.gia do aliment:os, c!lntr~•nw«1 I Uni·<msl:;Ja:::Je TfX::n::d6giGl do Pnmnfi 
e rloci\inif';.J (UTFPR) 

Al.lr'lentos, Constru~ii::J Ci•.•il e ,I .. Jnrversi::.Je~:J.e (tl'::noi&_~J(<'l ::J:J Pamna 
/II~'Ibientai. (UTrPRj 

Desc:rit;ao 

1::: d Llfllca mcuba:::bra bnwlelra cup 

construr,c.b ft11 dm'l::Jtl pelt1lf11Udtwa pnvwJt1 

(Atsust11 YosJ'!li) (I~Jl UE'L, :!:JD/) 
(Jrw.:d lr)iCIHlh'a pn .. •ada :Jesta r1atLil+2a. 

(EDUCI::RE, 20J/i 

I n:::utBdcra de pro1etos,:; servi:;:)£. bendo 8 
pnmeira do Eslado. neste genero. i!S .. -'.E/ 
FC~\l, 2007) 

Crim:lo on 2fJD'i pnrtencnntn flO Sr:tnr dn 
Ci0noCJ~ F>:atils. 0 f\H']'.·1PS atorr::ln toda fl 

conunidFJdo dil UFPR, tondn :::lnis objr;tivos 

prrndpais; mtua cnn:J Pn:':-lncuoadDm o 
lrn:utmd:Jra Tecnol~:qJica d;:;: f'rnprm;.as 
'/Dtt.'*'i.ns <11n::;va;;.<1o o tmntJCH'l prornova 
i1liv1rJnrJns mlac:onarJ2lt; 1m 
L:rn proendtxJorisrno, ( NLMPS, ::>:);)'/) 

(IN lEC, 2'JU l) 

Criada 8n mar:;::) de 2CD8 .. A. !ncubad::m3 8 
uma Sc>.:::l8dade Ci~·ll ;:.e:r··~ fins. luc:rali·.ros .. c.::w·: 
personali:j;.'ide 1Ufl::1i•.:ca de direi!CJ pnvad:J, 
c:x:·1 8uUnon 1a atkllnlstrallv·a 8 flnan::::.eira. 
fom1ad8 atra·iBS· de ur11 ccnv8niu entre: 
entl::1ades :::ivrs. e QCivernam enta1s. 
(lf·~FOMAR 2Xl7) 

t)nidade do P.nt::i flranco do Pr:::'t:Jrflf'lfl 

Jovrn ['Plpmendcr:Jm 1t!TFPR-CP, 2J::m 

Urw:Jade de r•.burao d:J PrO,Jrana 
Jo·.· ern Er; preendador. ;: tJfTPFi Cr"<l :.::XJ i) 

N 



A no \le II ncubarlora 
Criacao 

2003 I Hotel Tecnologico da UTFPR 

Unidade de Cornelio Procopio 

2004 I' ncubadora da UTFPR Unidade de 
Medianeira 

Area 

Mecamcal Eletrot~~rH::a s 
lnfon:Jalica 

I ndustr1alrza;a~1 de 

e 

2004 I tncubadma de Etnf)reendimen1os I EngenMna 
de Engen haria doiEP (I nsliluto cte 
Engenharia do Parana) .. GuntitJa 

2005 I Parquo de lncuba(!ora$ 

Emprcsariais de Curinba 

Fonte: A aulora 

Gestor 

iJnr~iersldade «r ecnoi{~K-a do P8rana 
[UlFPR) 

do Parana 
(UfWR) 

!EL (lns!ituto EvaldJ Looil e outms 
parcerros. 

Prr~o1lura l·.;lumsipal :t Curitiba 

Dascrtcao 

Umdade de Colflelro Prxop1o do Pragrana 
l::nJ o·I'PP.fl. d~.Jor ill fL. pw .. cp l 

1 
v ... ~ · . ...., . • , .,~, I I\ ~,.. 1 

D IEL ·PR. a I r~~uba~iJrB d8 
B11 preendimentos de En~Jenharia do Par.ana 
-lEEr; rn1·r1:~ :··nr···l ~'1 :jrrlt'l :1::l Fll\1nAF··-; r ~~ ;..! ... '-' ,_.a!'"' 1,.! '-' \.h.~ ..,-I w. •, •, 

F1Jf1rjar~l'l rf·~ il 11:uu 1'c·i:~'.Jrjc F::.dui'al rk\ 
<.. ~ ~-<Q v ~'I ..... lh ia' -)l Jtp ~.; ~ .. • "" .... :f...~ 

Parana, do LACTEC -ln&lltlllo de 
Tcr·r''~~~~~,I:J ~~·~r:J rl Ciwr'l:if)'rtli,.iil'.'l"lll~'l i:J(Il'c \.>• .. • r.._J vt ·f.:l ~~ ~~ ... ''*',)~ ! '•''~ n · .., •., C:! 1-.· 

Of, ' 

1;LI·t· rnq PPJ'fUiJf!C. t'!EPJ iJ •.);.o -J 'w.'V! ... <e:, ,t 1 

,.._.. 
v.) 
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2.2 0 EMPREENDEDORISMO 

Barreto (1998, p. 15) conceitua: 

"Empreendedorismo e a habilidade de criar e constituir alga a partir de muito 

pouco ou de quase nada. Fundamentalmente, o empreender e um ato criativo. E 
a concentrac;ao de energia no iniciar e continuar um empreendimento. E o 

desenvolver de uma organizac;ao em oposic;ao a observa-la, analisa-la au 

descreve-la. Mas e tambem a sensibilidade individual para perceber uma 

oportunidade quando outros enxergam caos, contradic;ao e confusao. E o possuir 

de competencias para descobrir e controlar recursos aplicando-s de forma 

produtiva. 

Dolabela (1999, p.43) apresenta o empreendedorismo como um 

neologismo que derivado da livre traduc;ao da palavra entrepreneurship e e 

utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas 

origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuac;ao. 

0 empreendedorismo de pequenas empresas foi primeiro percebido na 

lnglaterra, que criou grupos de pesquisas para estudar a importancia da pequena 

empresa na economia do pais, ap6s a Primeira Guerra Mundial, na decada de 20. 

Uma das descobertas foi que as pequenos neg6cios geram mais empregos que 

as grandes organizac;6es e que eles surgem quando as circunstancias nao 

favorecem a produc;ao em massa (DOLABELA, 1999 p.39). 

No Brasil, o empreendedorismo esta apenas comec;ando, porem os 

resultados ja alcanc;ados no ensino indicam que esta na direc;ao certa. 0 primeiro 

curso que se tem noticia na area surgiu em 1981, na Escola de Administrac;ao de 

Empresas da Fundac;ao GetUiio Vargas, Sao Paulo, par iniciativa do professor 

Ronald Degen e se chamava .Novas Neg6cios .. Era uma disciplina do CEAG . 

Curso de Especializac;ao em Administrac;ao para Graduados. Em 1984, o curso foi 

estendido para a graduac;ao, sob o nome de Criac;ao de Novas Neg6cios 

Formac;ao de empreendedores. 

Mais tarde, o ensino de empreendedorismo foi inserido nos cursos de 

mestrado, doutorado e MBA (OOLABELA, 1999 p. 54). 

Gradativamente, desde a decada de oitenta, o empreendedorismo, que e o 

movimento de estimulo ao esplrito empreendedor e a gerac;ao de novas neg6cios, 

vem crescendo como uma opc;ao profissional extremamente aceita dentro da 
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economia mundial. Bulgacov ( 1999, p. 55) mostra alguns pontos que pod em ser 

vistas como causas para seu crescimento: 

- o empreendedor e vista como um her6i; 

-existencia de uma forma<;ao empreendedora nos meios universitarios, 

sendo vista como uma op<;ao profissional atrativa; 

- fatores econ6micos e demograticos: a globaliza<;ao de mercados exige 

flexibilidade e neg6cios que respondam mais rapidamente as demandas de 

mercado, cirando oportunidades para novas empreendimentos; 

- avan<;os tecnol6gicos: surgimento do computador, fax, copiadoras, 

secretaria eletr6nica, permitindo que uma pessoa trabalhe em casa, tendo o 

mesmo poder de a<;ao de uma grande empresa. 

Muitas vezes o motivo basico para iniciar um negoc1o propno e a 

necessidade de ser seu proprio patrao, evitar a rela<;ao de subordina<;ao tfpica de 

medias e grandes empresas, quando a pessoa assume o papel de empregado. 

Alem disso, ha vontade de ganhar mais dinheiro do que se esta recebendo como 

subordinado numa organiza<;ao de terceiros (BULGACOV, 1999, p. 55). 

2.2.1 0 Empreendedor 

Empreendedor e uma pessoa que cria novo neg6cio em face de risco e 

incerteza, com o prop6sito de conseguir Iuera e crescimento, mediante 

identifica<;ao de oportunidades de mercado e agrupamento dos recursos 

necessarios para capitalizar sabre estas oportunidades (BULGACOV, 1999 p. 50). 

Um dos principais atributos do empreendedor e identificar oportunidades, 

agarra-las e buscar os recursos necessarios para transforma-la em um neg6cio 

lucrativo. Ele deve ser capaz de atrair tais recursos, demonstrando o valor do seu 

projeto e transforma-lo em realidade. 0 dinheiro e vista pelo empreendedor como 

uma medida de desempenho, como meio para realizar os seus objetivos 

(DOLABELA, 1999 p. 68). 

Dolabela (1999 p. 67) define o empreendedor como uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza vis6es. Para o autor a criatividade e tambem a geradora de 

ideias, a responsavel pela cria<;ao de solu<;6es para eventuais problemas. 

Permite-se aprender atraves de erros e acertos e quando e necessaria corrigi-los 

com alternativas criativas, sem que haja dificuldades na tomada de decisao. 
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Assumir riscos esta diretamente relacionado a desafios e para empreendedores 

de sucesso, quanta maior o desafio mais estimulante sera o processo. 0 

empreendedor tern como caracteristica basica o espirito criativo e pesquisador. 

Ele esta constantemente buscando novas caminhos e novas solugoes, sempre 

tendo em vista as necessidades das pessoas. A essencia do empresario de 

sucesso e a busca de novas neg6cios e oportunidades e a preocupagao sempre 

presente com a melhoria do produto. Enquanto a maior parte das pessoas tende a 

enxergar apenas dificuldades e insucessos, o empreendedor deve ser otimista e 

buscar o sucesso, apesar das dificuldades (SEBRAE, 2007). 

As caracteristicas do empreendedor apresentadas pelos autores citados sao 

reunidas no QUADRO 8: 

OU.A.=JRO B- C.A.RACTERiSTtCAS DO EMPRE.:=.NDEDOR 

BU lGACOV( 1999) 
- Pre:ferencia por riscos 
moderaclos e 
- Possui ·~·is5o do 
dinheiro corno sfmt.olo 
de SLIC8SSO e nao um 
ftm em si m esmo. 

- Desejo continuo de 
feedb3ck, mantem uma 
ori entac ao futura e 
- T em capac! dade de 
org;:miza~ao no sen~~do 
de escolher as pessoas 
e recursos ceqics. 

DOLABELA( 1999} 
- Neo::::essidade ·de 
reali:za,;:ao. 
fixa m etas e as 
alc:an•;3 e 
se diferencl3. 

- 1 rabalha sozint"1o, 
conhece muito IJ-em o 
ramo ern que a:ua e 
-Tern um 'n1o1jelo" 
ur-~.a pessoa que o 
;influenc:ia. 

- Desejo por lniciativa. 
responsabi!id:ade, oersevera!"\93 e 
- Elevado nivel de tenaci,;:lade para 
energia, veneer ol)s:aculos. 
- Comprorne:•ldc com as - Apcende corn -:::1s 
pessoas e erros, 
- Fr6-ativo. - De1jica-se 

1ntensarnente ao 
trabaiiKl e 
- lntuidio forte 

- Co~fia em sua - . .:t.utcnoMia. 
0 ..... 
1:: .§ t\3!}lii•J3de de SiiC8SSCt cor"'1 prom eurn en to, 
::l 0 
·;:: 0. 
0 0 
u-o 

- Recles de rela;:oes 
e consiclerado I idee 
do ernpreencimento. 

BERNARDI(2003} 
- Dinamismo e 
.=-ropensao ;ao 
lisco. 

-Sensa de 
opor:uni·dad e. 
cri3ti\•1dad e. 
ha bllid;ade ae 
equili:xar "sonho~ e 
realiz;:u;ao e 
- HatHidacle de 
r el ac!o nar:-1 en to. 
- .~.gressividad e e 
energia para 
rearizar, 
- :Jtimisrno, e 
pers1ste~·-ci a 

- .. .:t.u:o·confian~ a 
-Dcmin3ncias .. 
ln·::::ependencia e 
- Li •j er.an 1; a 
carism3tica 

SEBRAE (2007) 
- Busca (]e 
oportuniclades e 
inici3tiv3. 
- Corre ri scos 
c31 cu! ados. 
- Exige qualidade e 
eficiencia, 
- Persi sten cia e 
Cnrnprc•r-::~etirnen!o. 

- Busca ce 
informa:;:oes, 
- Estal::eleclmen<:o 
de metas, 
- Picmejamento e 
monitorarn emo 
sistematico. 

- Pers:...;3S30, 
- F:~ede cle contatos, 
- lndependencia e 
- . .:t.u::)confian~3. 
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Ha uma crenga de o empreendedorismo ser urn .dam., uma personalidade 

que se nasce com ela. Porem existem circunstancias que dao origem a urn 

empreendimento e ao surgimento do empreendedor. Bernardi (2003 p.65) mostra 

algumas dessas circunstancias que sao apresentadas no quadro 9: 

QUAORO 9 - FATORES QUE CONTRIBUEM PARA 0 SURGIMENTO DO 

EMPREENDEDOR 

Oportuni'dades para 
empreendedorismo 

Empr~endedor nato 

Herdeiro 

0 funclonario da empresa 

Excelentes tec:nlcos 

Vendedores 

Op~ao ao desemprego 

Desenvolvimento paralelo 

Circunstancias 

Aque!e que por mo:ivos pr6Drios ou inrluencia d.a f3mflia, desenvolve 
tracos em;:;reendedo;es deg,je cedo. 0 desenvolvlPlento de :al vocacao 

' ' 

tem rela~ao como tipo de autoridade fam.lliar e 3f'11J!ente motivacional 
familiar. 
Se em;xeendedor por afinidade e voca9ao, da cont1nwctsde ao 
empreencllmento em que se encorna desde cedo ern tretnarnento. Nao 
teM caracterfstica de empreencledor e treinado, por :rn~osi~ao, desde 
ce1jo, pode vir a serum problema para a continu:idade d3 empresa 
Pocendo po:ssuir caracteristicas de ,empreendedor, sente fJita de 
reconhecimento entre suas contribui~oes e recompensas. Frustrado em 
suas necessidades de realiza9ao pessoaL em algum memento cle sua 
ca~reira decide partir pa;ra urn ne{rocio proprio. 
Com caracterisucas de empre€ndedor, dispC.e do conhecirnento, de 
knmv-ho'N so!Jre algum produto ou servi~o e possuidor de experiencia 
no ramo, decide iniciar urn neg6cio m6prio. 
Usualmente, entusiasmados Dela dinamica de suas furt;:ces 
quotidian as, como conhecem o mercado e tern experi6ncia do rJrno. 
i;;iciam negocio promio ern lndli'SID3, comercio ou servicos. 
Modal!dade arriscaca que, por questoes clrcunstanciais, fin•Ja por ser 
adotada pode ter dais desdoiJrarnentos: 
com camctedsticas empreend~?doras, ha possi!J,I'dade cle sucesso: 
c.on~ o'"""lr'1~t,:::.r'i'"'tl·,...,11,.. A'"'lF"',fP.0 J-Itifl.rj(Jr<:;c t::.nl r.h·•r·lr-c. riA '"'U'~oc""u _.._. I YL"l;co!,...,\,.t,...,. 10 '-'~~;,:. ~ ... 4! ,_~ o.>'\!..i V.-.> -l~";;)·l ::1! ,.. !.l ~,_~ '..t:v .:;t !_,v.._t,:!ii.J/ 

dependendo de como a oportuni·dade e encarad3. 
0 funcior:ario. como alterna:lva fu:ura. tend.:J carac:erfsticas 
,empre€ndedoras, estr:..:tura-se entre arnigos ou f3rni!iares e deseiT'.'o!ve 
um negocio de,..;-.;Jcl:) de su3 experiencia ou ::3o, ou associa-se a outro 
ramo de at!vidades como socio ca:Jitalista. 

Aposentados Com experiencia adquirii(j3, e (Jevido a iciJcle precoce corn que o 
merc.ado rlaf~linaiiz<J as oesg,o:as, inicia urn ne~~6cio pr.;:;.prio, usu311"'le~:te 
ern cornerc:io OU Sef'y'i90S, se nao e Cl!illnCJO cia 3re3 de vendJS OiJ 

pmdu~ao 
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2.2.2 lmportancia da lnformac;ao Contabil para o Empreendedor. 

A informac;ao e o conhecimento sao transformados em materia-prima para 

as empresas, sendo o novo motor da economia. No entanto, para que sejam de 

fato instrumentos para obtenc;ao de riquezas, e necessaria que os mesmos sejam 

gerenciados e, em seguida compartilhados entre todos os membros da 

organizac;ao. A informac;ao contabil pode agir como um componente da estrategia 

definida da empresa. 0 seu uso criar alternativas diferenciadas de estrategias, 

alertando para a capacidade da empresa gerarem informac;oes exclusivas sobre o 

seu empreendimento. 0 uso estrategico da informac;ao resulta na vantagem 

competitiva da empresa, na identificac;ao de alternativas que aperfeic;oam o seu 

desempenho em todos os niveis, lanc;ando-a, inclusive, a lideranc;a no segmento 

em que atua. (BEUREN, 2000, p. 54) 

Com os modernos sistemas de contabilidade por computador, e possivel a 

montagem de um plano adequado, a um custo razoavel, de modo a permitir que o 

gerente/empreendedor adote as medidas corretivas necessarias. A verdadeira 

questao a ser resolvida nao e "o que pod era obter da contabilidade?", mas "quais 

informac;oes precisara para controlar a operac;ao de forma adequada e melhora

la?" Essas informac;oes poderao ser fornecidas prontamente por urn born sistema 

contabil e de custos. E quando junta-se a contabilidade geral e custos, o resultado 

e altamente produtivo. Com adequados sistemas de contabilidade e custos, o 

empreendedor tera condic;oes de controlar sua atividade, economizando nos 

custos e aumentando sua lucratividade mais do que o custo dos sistemas 

necessarios, com uma excelente relac;ao custo x beneficia. A contabilidade e um 

6timo instrumento de gestao. Bern utilizada, pode suprir a empresa com todos os 

subsidios necessarios a uma eficiente administrac;ao. Parodiando o pessoal da 

propaganda, podemos dizer, com justic;a, que a contabilidade e a verdadeira alma 

do neg6cio. Com todos esses beneficios irrefutaveis, nao se podera dizer que a 

contabilidade e apenas burocracia. Tudo e uma questao de visao. 
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Assim como qualquer outro recurso estrategico da empresa, a informa<;ao 

contabil precisa ser tambem tratada com seriedade. Como urn novo 

empreendimento nao apresenta hist6ria administrativa, nao possui uma carteira 

de clientes leais e nao pode basear-se na sua reputa<;ao como indicador de 

desempenho, suas decis6es estrategicas referentes aos recursos ap6iam-se em 

julgamentos que usam apenas informa<;ao atual, mas podendo minimizar seus 

riscos utilizando as informa<;6es contabeis do passado como base. Gada decisao 

referente aos recursos traz implica<;6es para a sobrevivencia e o crescimento do 

empreendimento. Essas decis6es podem ate acarretar consequencias negativas, 

como a aquisi<;ao de recursos errados, nao-adequa<;ao dos recursos as 

oportunidades ou desperdicio de outros recursos produtivos. (BRUSH, GRERNER 

& HART, 2002, p. 21) 

As empresas estao descobrindo que o maior problema em rela<;ao a 

melhoria de seus produtos e servi<;os, nao esta nos processes estabelecidos ou 

nas instala<;6es fisicas, mas sim no comportamento e atitudes das pessoas que 

integram a equipe. Ainda assim, gerentes e diretores continuam investindo em 

tecnologia e sistemas de informa<;ao arrojados e despende pouca ou nenhuma 

aten<;ao a questao comportamental (DAVENPORT, 2002, p. 109). 

2.3 COMPETENCIAS EMPREENDEDORAS 

A elabora<;ao de urn programa de capacita<;ao para empreendedores nao e 

uma tarefa simples. (Lezana &Camilotti, 1999, p. 9). lsto ocorre porque tanto os 

empreendimentos quanta o ambiente no qual eles estao inseridos estao em 

constantes transforma<;6es, o que exige modifica<;6es na conduta do 

empreendedor. Por causa disso, a promo<;ao das pequenas empresas atraves 

dos programas genericos nao e eficiente. E: preciso que se leve em considera<;ao 

as diversas etapas do ciclo de vida das organiza<;6es e o papel que o 

empreendedor devera desempenhar em cada uma delas. (Lezana & Camilotti, 

1999, p. 2). Assim, Lezana & Camilloti (1999, p. 3) sugerem que a forma<;ao do 

empreendedor deve ser urn processo de capacita<;ao em tres etapas sequencia is: 

empreendedora, gerencial e estrategica. Segundo estes autores, a capacita<;ao 

para empreender deve estar centrada em dais conteudos basicos: as 

caracteristicas comportamentais dos empreendedores de sucesso e a elabora<;ao 
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de um bom Plano de Neg6cios. A segunda etapa - a capacitagao gerencial deve 

preparar os empreendedores para administrar seu neg6cio, contemplando as 

caracterfsticas comportamentais necessarias a esta etapa e a aquisigao de 

conhecimentos relatives a gestao de neg6cios. Por tim, os empreendedores que 

tem sucesso deverao preparar-se para delegar toda a administragao da empresa 

em maos de profissionais. Nesta fase e preciso que o empreendedor adquira 

conhecimentos para prospectar mercados, identificar tendencias e realizar 

aliangas; esta capacitagao devera fornecer ao empreendedor conhecimentos e 

habilidades que lhe permitam pensar estrategicamente em seu neg6cio. 

Por sua vez, Filion (1998, p. 36) destaca que as diferengas basicas 

existentes entre os gerentes e empreendedores sao as origens para o 

delineamento diferenciado dos metodos educacionais e de treinamento do 

empreendedorismo e da administragao. De acordo com Gasse (apud Filion, 1998, 

p. 37), no ensino da administragao a enfase e dada a aquisigao de know-howe no 

ensino de empreendedorismo ao autoconhecimento. 0 QUADRO 10 mostra as 

diferengas existentes nos dois enfoques educacionais. 

QUADRO 10 - APRENDIZADO DE GERENCIAMENTO E EMPREENDEDORISMO 

Ensino de gerenciamento 
A.poiado na culwra de afiHagtlo 

Gentraojo no tra:xJir,o em grupo e na comunica~ao 
grupal 

Trabalha no desenvolvimento dos 21ados do 
ceretro, com enfase no !ado esquerdo. 

Desenvo!ve padroes para a busca ·::le re]ras gerais 
e abstratJs. 

Baseado no desenvclvimento do conce'lto .je si, 
com enfJse na 3daot31Jilidade 

\/oltado para a aquisi9ao de kPcv.·-hov.· em 
gerenciar:rento ,je recursos e 3reJ pr6pria de 
esoecia!iza;ao. 

Fonte: FILION ('1998) 

Ensino de empreendedorismo 
.A.poiado na cul:ura de lideran~a 

Trabalha no desenvcdvimento dt:::ts 2 !ados do 
cerebro, com granGe enf3S'e no !ado (.Jireito. 

Desenvoive padroes pam a :)usc.a de JpHca~oe:s 
concre:as e especlficas. 

Baseaclo nCJ desenvol\dmento do concei\o de si. 
com enfase ra perseveran~a 

1/oltado pJra a aquisi9ao de knov/-f?Ol'i em definir 
contex:os que levam a OCUpa~JO de ,.,:IT espa;u 
clentm do n1ercado. 
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Pensando nestas diferenc;as Dolabela (1999) sugere um modelo para 

ensino do empreendedorismo onde um dos principais elementos que o distingue 

do ensino de administrac;ao e que naquele o ensino nao e feito, necessariamente, 

por administradores. 

No modelo proposto os pressupostos da formac;ao do empreendedor se 

baseiam mais em fatores motivacionais e habilidades comportamentais do que 

em um conteudo puramente instrumental. Nele, o organizador da oficina do 

empreendedor (OOE), assim como os sistemas de suporte, provem os elementos 

para a criac;ao da cultura do empreendedorismo. 

0 OOE e a figura que deve convocar os sistemas de suporte e organizar o 

ambiente cultural da Oficina do Empreendedor (OE) em que o aluno ira conhecer 

o perfil do empreendedor de sucesso trabalhando o conceito de si e 

desenvolvendo metodos proprios de aprendizagem. 

Dolabela (1999, p. 60) sugere que os papeis do OOE e do aluno sejam 

transformados. 0 papel do OOE e, antes que o de professor que transfere 

conhecimento, o de agente indutor do processo de auto-aprendizado pelo aluno. 

0 papel deste e o desenvolvimento de habilidades comportamentais com base 

em sua propria bagagem. De acordo com o autor, o saber especffico -

instrumental -e consequencia da forma de sere das atitudes diante dos objetivos 

de se criar um negocio. Outros elementos importantes desta metodologia sao: a 

formac;ao do network, ou seja, uma rede de relac;6es que ira suportar a sua visao; 

o amadurecimento da visao; o perfil do empreendedor; o desenvolvimento da 

criatividade; a capacidade de identificac;ao, analise e aproveitamento de 

oportunidades e os depoimentos de empreendedores, que sao narrativas de 

vivencias que comp6e os elementos didaticos mais valiosos da metodologia. A 

proxima sec;ao apresenta um modelo para analise da aprendizagem do 

empreendedor com base na literatura apresentada ate aqui. 

Outro autor que investigou o processo de aprendizagem de 

empreendedores foi Lucena (2001 ). Ele realizou um estudo sabre a aprendizagem 

de gerente-proprietario de pequenas e medias empresas do setor de varejo de 

vestuario de Florianopolis. Seu objetivo era responder a tres quest6es de 

pesquisa: por que eles aprendem, como eles aprendem e o que eles aprendem. 

No que se refere a primeira pergunta, Lucena (2001' 85) identificou que OS 

gerentes-proprietarios de seu estudo aprendem porque enfrentam demandas no 
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trabalho, par causa de casualidades e par causa de recompensas que esperam 

alcanc;ar. Segundo este autor, os gerentes-proprietarios aprendem ao enfrentar as 

exigencias de dia a dia eles precisam aprender de modo a enfrentar seus 

concorrentes e superar determinadas situac;6es de neg6cio adversas. (LUCENA, 

2001' p.85). 

Ao Iongo de suas carreiras, os gerentes-proprietario se motivam a aprender 

devido demandas no trabalho relacionadas a necessidade de enfrentar a 

competic;ao ou situac;6es de neg6cio adversas e a necessidade de obtenc;ao de 

algum conhecimento especffico. Assim, para atingir elevados nfveis de 

desempenho profissional, os varejistas procuravam obter conhecimentos 

relacionados ao exercicio de suas atividades. (LUCENA, 2001, p.88). Sabre a 

segunda questao, Lucena (2001) verificou que os gerentes-proprietario de seu 

estudo utilizaram diferentes formas de aprendizagem. Eles aprendiam par 

intermedio de relacionamentos sociais, atraves do exercfcio de atividades 

profissionais, atraves de vefculos de mfdia e de programas de treinamento e 

educac;ao gerencial. Segundo o autor, os gerentes-proprietarios estabelecem uma 

serie de relacionamentos durante o exercicio de seu trabalho. lsso permite com 

que eles interajam com diferentes pessoas como funcionarios, familiares e outros 

profissionais. 

Atraves da comunicac;ao com estes sujeitos os executivos formavam 

opini6es e adquiriam importantes informac;6es para o exercfcio da pratica 

gerencial. (LUCENA, 2001, p.96). 

2.4 GERENCIAMENTO DE INFORMAGOES CONTABEIS 

Dados, informac;6es e conhecimentos, par mais primarios que parec;am, 

nao sao sin6nimos. 0 sucesso ou fracasso organizacional muitas vezes pode 

depender de se saber de qual deles precisamos com qual deles contamos e o que 

podemos au nao fazer com cada um deles. (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, 

p.1 ). 

0 QUADRO 11 mostra de uma maneira mais ampla a diferenc;a entre dado, 

informac;ao e conhecimento: 
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0 processo de tomada de decisoes aumenta a complexidade interna e do 

ambiente em que as empresas atuam, tornado o processo mais complexo da 

necessidade de um sistema de informagao eficiente, que tambem e tratado como 

qualquer outro produto disponfvel para consume, pois, para ser necessaria, 

tambem deve ser util. 

HENDRIKISEN (1992: p. 511 ), afirma que," A divulgagao financeira deve fornecer 

informar;oes uteis a tomada de decisoes racionais de investimento, concessao de 

credito, etc. por investidores e credores atuais e futuros, bern como outros usuarios 

" 

Neste sentido HENDRICKSEN (1992: 511) ainda, reconhece que as 

informagoes devem ser divulgadas a funcionarios, clientes, 6rgaos do governo e ao 

publico em geral, mas esses grupos sao encarados apenas como destinatarios 

secundarios dos relat6rios anuais e de outras formas de divulgagao. Para ele, 

esses usuaries nao tern conhecimento a respeito de suas decisoes (compra, 

manutengao e venda), ja que as mesmas sao tomadas por investidores e credores, 

por isso as informagoes devem ser bastante claras para esses usuaries, para que 

sejam necessarias para o 6timo funcionamento de mercados eficientes de capitais. 

Portanto os usuaries finais que determinam a necessidade das informagoes 

sao baste variados, devendo ser desenvolvidos por pesquisadores e estudiosos 

modelos de sistema de informagoes, abordando os conceitos de processes e 

atividades, permitindo que as microempresas descubram que seus sistemas 
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contabeis atuais sao norteados por normas rfgidas, auxiliando os gestores no 

processo de decis6es e nao voltados ao atendimento das exigencias fiscais. 

Nos argumentos de HENDRIKSEN (1992: p. 517), percebe-se que a 

divulgagao ajuda os concorrentes, em prejufzos dos acionistas, apesar de existir 

outras fontes para obter essas informag6es. Para os sindicatos as informag6es 

financeiras ajudam a negociagao de salarios, os investidores se beneficiam com o 

uso das informag6es num mercado eficiente, ou sao capazes de aprender com o 

estudo de informagao financeiramente publicada. Um argumento que possui certo 

merito e 0 de que, frequentemente, pode haver outras fontes disponfveis para 

proporciona-la a um custo mais baixo do que se fosse fornecida pela empresa em 

suas demonstrag6es financeiras. 

0 interesse principal dos investidores e a perspectiva futura da 

microempresa, a Contabilidade auxilia nas demonstrag6es elaboradas de acordo 

com os Princfpios de Contabilidade, apresentando somente informag6es hist6ricas 

e correntes que permitam investidores fazer suas pr6prias predig6es do futuro para 

tomarem decis6es, portanto, as projeg6es evidenciadas devem ser atualizadas com 

frequencia, evitando impress6es indevida da exatidao pelos concorrentes que irao 

utilizar na maioria das vezes para tamar decis6es de curta prazo que coincidem 

com os interesses dos acionistas, do contrario, pode provocar insatisfagao de seus 

acionistas e gerar ag6es judiciais. 

0 envolvimento humano no tratamento de dados, informag6es e 

conhecimento passa a ser essencial. A abordagem tecnologia funciona melhor 

com dados, nao tanto com informagao e menos ainda com o conhecimento. A 

informagao como insumo basico das empresas se mostra presente em todas as 

suas atividades, desde o conhecimento do mercado e definigao dos produtos, ate 

a produgao dos mesmos. 0 uso de computadores e softwares apropriados para 

cada organizagao nem sempre e suficiente, pois sem a intervengao humana, 

geram volumes de dados e nao a informagao necessaria. As organizag6es devem 

prover conhecimento e orientag6es necessarias a cada posto de trabalho, a cada 

processo, no momenta certo e na precisao requerida (MOURA, 1996, p. 4 ). 

lndependente do porte da organizagao, ela possui uma infinidade de dados e de 

informag6es que necessitam serem gerenciadas para orientar na tomada das 

decis6es e otimizagao dos resultados. (BEUREN, 2000, p. 94 ). 
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A gestao de neg6cios e alga complexo, mas que pode ser satisfatoriamente 

executada, com suporte em dados contabeis fidedignos e regulares. Recomenda

se aos gestores que implementem e aperfeigoem relat6rios gerados pela 

escrituragao mercantil, com vistas a ampliar horizontes e conhecimento de seus 

neg6cios. 

2.4.1 Qualidade da lnformagao 

0 custo da busca e obtengao de informag6es, de determinado assunto e 

interesse pessoal/organizacional, e alto. Neste custo esta inclufdo o tempo, 

energia, custos de acesso, custos de uso, servigos diferenciados, conhecimento, 

entre outros (LOPES, 2003). 

Com o acumulo exponencial da quantidade de informag6es disponfveis no 

ultimo seculo e com 0 desenvolvimento espetacular dos processes tecnicos de 

registro e de acesso a essas informag6es, passamos a viver um problema que se 

tornou fundamental, o de selecionar no imenso estoque de informag6es 

atualmente existente, aquelas que tern qualidade. A contabilidade no entanto 

produz dados que se tornam informag6es uteis ao processo de gestao das 

empresas de forma a se tirar relag6es uteis dela. A contabilidade espelha 

realidade da empresa. 

2.4.2 Processo do Gerenciamento da lnformagao Contabil 

Davenport (2002, p.173) conceitua gerenciamento de informag6es como: 

um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas 

obtem, distribuem e usam a informagao e o conhecimento. 

Ao observar o cenario no qual a empresa se encontra inserida, e possfvel 

perceber a presenga de entidades atuando em parceria ou como concorrentes 

(governo, consumidores, fornecedores, instituig6es financeiras, empregados, etc.) 

Essas inter-relag6es que ocorrem, com maior ou menor intensidade, culminam em 

um complexo processo de gestao empresarial. Ressalta-se que, ao mesmo tempo 

em que a empresa e impactada pela turbulencia ambiental, ela interage com seu 

ambiente, em constante mutagao. Tal fato pode gerar oportunidades ou ameagas 

para a empresa (BEUREN, 2000, p.13). 
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Nesse sentido, os gestores precisam conhecer profundamente a 

organizac;ao que esta sobre sua responsabilidade, bern como o ambiente 

competitive onde ela opera, a tim de avaliar o impacto da turbulencia ambiental e 

desenvolver o cenario para uma soluc;ao eficaz. Assim, fica nitida a importancia 

da informac;ao, pois e por meio dela que os gestores conseguem identificar tanto 

as oportunidades quanta as ameac;as que o ambiente oferece a empresa. 

(BEUREN, 2000, p.13). 

Mcgee & Prusak (1994, p.115) apresentam um modelo de processo coordenado 

de tarefas que assegura o valor da informac;ao no momenta da execuc;ao do 

gerenciamento da informac;ao na organizac;ao. 

A primeira etapa, deste modelo, e identificar a necessidade e requisites da 

informac;ao no qual se baseia a necessidade do cliente. lsto e, saber o que 

cliente/empresa necessita e onde encontrar. 0 entendimento desta informac;ao e 

crucial para extrac;ao/coleta de sua fonte, e essa e a segunda etapa do processo 

que consiste na coleta/entrada das informac;6es. 

A terceira etapa, classificac;ao e armazenamento das informac;6es 

coletadas devem priorizar o cliente, de maneira que seja realizada para facilitar o 

acesso dos usuarios. 0 tratamento e apresentac;ao da informac;ao normalmente 

ocorrem junto com essa ultima tarefa, e consiste na necessidade de adaptar o 

formato e o tamanho do produto ou servic;o final ao receptor. 

A contabilidade e a ciencia que estuda e controla o patrim6nio, 

representando-a de forma sistematica para servir como instrumento basico para a 

tomada de decis6es de todos os seus potenciais usuarios. 

E importante frisar que as informac;6es contabeis devem ser completas e precisas 

para gerar decis6es, em muitos casos essas informac;6es servirao para uma nova 

decisao. 

Existem ainda muitas criticas em torno das informac;6es contabeis, 

principalmente porque a contabilidade analisa informac;6es passadas fazendo 

com que em algumas, sejam insuficientes para gerar decis6es. 

Existem ainda muitas criticas em torno das informac;6es contabeis, 

principalmente porque a contabilidade analisa informac;6es passadas fazendo 

com que em algumas, sejam insuficientes para gerar decis6es. 

Porem, estas empresas procuram encontrar formas em que tenha um 

Sistema de lnformac;ao compacta podendo auxilia-los em decis6es, cabe denotar 
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a importancia que a contabilidade possui nesta hora, pois, muitas das 

informa<;6es que a empresa precisa, esta na contabilidade, o que falta e criar 

mecanismos de extrair essas informa<;6es para que se chegue a decisao de como 

proceder naquela situa<;ao, as informa<;6es estarao dispostas nos 

gerenciamentos, nos controles, na evidencia<;ao das demonstra<;6es, cabe agora 

o empresario dar o devido valor. 

Mcgee e Prusak (1994, p.3), afirmam que "Numa economia de informa<;ao, a 

concorrencia entre as organiza<;6es baseia-se em sua capacidade de adquirir, 

tratar, interpretar e utilizar a informa<;ao de forma eficaz". 

Compreensao, utiliza<;ao e gerenciamento da informa<;ao para revitaliza<;ao e 

aperfei<;oamento dos processos de tomada de decis6es nas microempresas. 

Solu<;6es mais criativas, de mais etica na vida publica e privada, de mais 

transparencia no mundo dos neg6cios, tornando necessaria dar urn salto de 

qualidade nas rela<;6es comerciais e contabeis para inspirar confian<;a e criar as 

condi<;6es mfnimas para superar as crises conjunturais e provomer o 

desenvolvimento almejado. 

0 desenvolvimento do produto e/ou servi<;o de informa<;ao que ira suprir a 

necessidade da empresa/cliente destaca o recurso humano, pois apesar de todo 

o desenvolvimento tecnol6gico, e urn diferencial na proje<;ao e implanta<;ao de 

sistemas de informa<;6es em empresas, pois e capaz de analisar as informa<;6es 

racionalmente, utilizando o conhecimento dos diversos setores da empresa a seu 

favor. Mcgee e Prusak desenvolveram urn esquema que resume esse processo 

de gerenciamento de informa<;6es: 
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ln'ormayao 

0 gerenciamento eficaz da informagao exige urn trabalho serio por parte 

dos executives de primeira linha da organizagao. A informagao nao sera 

compartilhada e nao fluira livremente a menos que haja incentive da organizagao 

para que isso acontega (MCGEE & PRUSAK, 1994, p. 11 0). 

0 gerenciamento da informagao e tanto do ponto de vista academico como 

de suas aplicagoes no mundo dos neg6cios, urn assunto da maior relevancia. 

Dentro do contexte econ6mico, essa fungao e considerada como uma das 

responsaveis pelo sucesso das organizagoes, seja em nivel de sobrevivencia ou 

no estabelecimento de maior competitividade (BEUREN, 2000, p.64). 

2.4.3 Ferramentas para o Gerenciamento das lnformagoes 
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Nos ambientes empresariais, as sistemas de informagao sao constituidos 

do gerenciamento da informagao. A partir do processo do gerenciamento, da 

avaliagao constante dos resultados obtidos e de redirecionamentos no sistema 

para atender as demandas e antecipar as necessidades dos tomadores de 

decis6es. 

Salienta-se que esses sistemas s6 podem ser uteis a medida que as 

dados, informagoes e bases de conhecimento que as alimentam sejam confiaveis, 

relevantes e atualizados. Nao adianta as empresas investirem em informatica se 

OS funcionarios nao SaO capacitados para trabalhar COm elas, par iSSO deve haver 

uma grande relagao de confianga entre empresa e funcionario. (TERRA, 2001, p. 

56). 

E passive! citar dais sistemas de informag6es, as Sistemas de lnformag6es 

Gerenciais (SIG) e OS Sistemas de Suporte a Decisao (SSD). 

Sistema de lnformagao Gerencial e o processo de transformagao de dados em 

informag6es, que sao utilizadas na estrutura decis6ria da empresa, 

proporcionando, ainda a sustentagao administrativa para otimizar as resultados 

esperados .. (OLIVEIRA, 2002, p. 37). 

Sistemas de lnformagao Gerenciais fornecem conceitos, metodologias, 

tecnicas e ferramentas para as executivos das organizag6es tomarem decis6es 

baseadas em informag6es estrategicas, precisas, atualizadas e em tempo habil 

(CARMO & PONTES, 1999, p. 58). 

0 desenvolvimento do SIG envolve alto nivel de criatividade e realizagao 

das pessoas participantes. lsso porque, a partir de um problema identificado, o 

executivo deve explicitar elevada criatividade para chegar ate a decisao a ser 

operacionalizada. E a sua realizagao como profissional pode ocorrer no momenta 

em que o processo decis6rio apresentar os resultados. Alem disso, o processo 

envolve fatores comportamentais que o tornam mais interessante ainda. Alguns 

desses fatores sao: cultura organizacional, emogao, instinto, desejo (OLIVEIRA, 

2002, p. 38). 

Os sistemas de informagao ap6iam as diversas necessidades de 

informag6es e tomada de decis6es dos gerentes. lsso e realizado pelos sistemas 

de informagao gerencial e de apoio a decisao, com a ajuda da tecnologia da 

informagao. 
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Sistema de Suporte a Decisao e uma das principais categorias de sistemas de 

apoio gerencial. Sao sistemas de apoio a decisao que utilizam modelos analiticos, 

bancos de dados especializados e um processo de modelagem computadorizado 

para apoiar a tomada de decis6es semi-estruturadas e nao-estruturadas por parte 

de cada gerente. 

Oliveira (2002, p. 38) apresenta uma comparagao entre SIG e SSD: 

Apoio a decisao forneciclo 

forma e fre{tli€mcia das 
informa~oes 

Formato das informa~oes 
Metodologia de processamento 
das informa~oes 

Font&: OLI\'BRA, (2002, p. 39) 

Sistemas de lnforma9tio 
Gerenciill 

desernpenho da O'ganiza~3o 

Periodicas, de exc&;:ao, pc'f 
demanda e relatorios e respostas 
ern pilha. 
Fom1aw pre-especificado tlxo. 
'lnforrnacoes pmduz!das por 
extra·; 5o e manipula;:3o de .j;:;;,jos 
dos negccios 

2.4.4 Monitoramento das lnformag6es 

Sistemas de Suporte a Decisao 

Fornecern inforrna~oes e tecnicas 
de apoio a deci~.5o P3J3 ~Y':alisar 
problemas ou oportunidEKles 
especifi cos 
Consultas e respost3s interativas 

Fom;aw flexivel e adaota ~~el 
lnforma~oes pmctuzldas por 
mode:\agern ;:maiftica de 1jajos 

,j os r;eg6cios 

A competitividade, palavra de ordem nos dias atuais requer nao apenas a 

definigao e execugao correta da estrategia empresarial, mas que ambas sejam 

processadas de tal forma que asseguram a eficacia da organizagao. Para isso, o 

processo de gestao precisa estar consubstanciado com sistemas de avaliagao de 

desempenho da operacionalizagao da estrategia da empresa, ou seja, deve haver 

monitoramento e reavaliagao das operag6es diarias da empresa, a fim de garantir 

sincronismo entre a definigao e a execugao da estrategia. 

As empresas precisam ser informadas sabre o que acontece a seu redor: 

opinioes e necessidades dos clientes, concorrencias, regulamentag6es 
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governamentais. Uma grande parte do volume informacional interno da empresa 

refere-se ao ambiente externo dos neg6cios (DAVENPORT, 2002, p.14 7). 

Adicionalmente, a medida que as mudanc;as no ambiente empresarial 

ocorrem, estas imp6em aos gestores a necessidade da percepc;ao e visualizac;ao 

de novas problemas decorrentes das modificac;oes realizadas. Solucionar o 

problema antes que ele venha a se manifestar, ou seja, prevenir a empresa deste 

risco iminente com o monitoramento das informac;oes pode resultar em urn 

posicionamento competitivo em relac;ao as demais empresas que atuam em 

segmentos econ6micos identicos (BEUREN, 2000, p.78). 

Segundo Moresi (2001, p.97) o monitoramento de informac;6es requer a 

parceria de tres grupos de profissionais do conhecimento em uma organizac;ao: 

peritos em dominio, que possuem conhecimento sabre urn determinado tema ou 

assunto; peritos em informac;ao, que organizam a informac;ao, e especialistas em 

tecnologia da informac;ao que constroem a infra-estrutura tecnica para apoiar o 

gerenciamento e o compartilhamento da informac;ao. 
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3 METODOLOGIA 

Este capitulo apresenta os procedimentos metodol6gicos utilizados para 

atingir o objetivo desta pesquisa: elaborar uma proposta de urn plano de 

capacitagao para micro e pequeno empresario. 

0 trabalho foi desenvolvido em tres mementos distintos: revisao da 

literatura, entrevistas em incubadoras de empresas de Curitiba e busca por cursos 

de capacitagao de empresarios em empresas abertas a populagao em geral. 

3.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

A pesquisa realizada e denominada explorat6ria, pois busca identificar qual 

a capacitagao que os micros e pequenos empresarios precisam para seus 

empreendimentos tenham uma vida sadia. Essa abordagem e indicada quando se 

tern pouco conhecimento sobre o assunto. E adotada para a busca de maiores 

informag6es sobre determinado estudo. Possui urn planejamento flexfvel para 

possibilitar a consideragao dos mais diversos aspectos de urn problema 

(MARTINS, 1992, p.23). 

A pesquisa iniciou-se com uma triagem das lncubadoras existentes no 

Estado do Parana, e no segundo memento focou-se nas lncubadoras de Curitiba, 

onde se buscou identificar a capacitagao que elas oferecem aos micro e 

pequenos empresarios e se nessa capacitagao esta inclufda o gerenciamento de 

informag6es. Tendo essas informag6es e baseando-se na Monografia de Ribeiro 

(2005), onde foi constatado que existe uma falta de gerenciamento de 

informag6es nas MPEs, e na pesquisa do SEBRAE sobre os Fatores de 

lnsucesso das MPEs, elaborou-se a proposta de urn plano de capacitagao para o 

micro e pequeno empresario. 

As competencias requeridas foram relacionadas com a oferta de curses no 

mercado de Treinamento e Desenvolvimento. A partir desta pesquisa foi 

elaborada a proposta de urn plano de capacitagao. 

A pesquisa de competencias utilizou-se de urn instrumento de coleta de 

dados com urn roteiro de entrevista estruturado. A entrevista e uma tecnica que 

permite o relacionamento entre entrevistado e entrevistador. Trata-se de urn 

dialogo orientado que busca, atraves do interrogat6rio, informag6es e dados para 
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a pesquisa. As entrevistas sao estruturadas quando possuem as quest6es 

previamente formuladas (MARTINS, 1992, p.37). 

3.2 AMBIENTE DE PESQUISA E SELE<:;AO DE AMOSTRA 

Esta investiga<;ao foi dividida em duas fases, a pesquisa de competencias 

realizada nas incubadoras de Curitiba, e a pesquisa de treinamentos realizada em 

sites de organiza<;6es ligadas a capacita<;ao de empreendedores. 

3.2.1 Pesquisa de Competencias 

Para realizar a pesquisa de competencias foram relacionadas todas as 

lncubadoras de Empresas localizadas em Curitiba: 

QUADRO 13 -INCUBADORAS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM CURITIBA. 
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Todas as incubadoras citadas (QUADRO 13) foram contatadas par telefone 

para verificar a possibilidade de agendar uma entrevista. As empresas que nao 

tinham disponibilidade receberam par e-mail um questionario aberto, nos mesmos 

moldes da entrevista. Para aquelas que nao foi possivel nenhum tipo de cantata, 

par nao conseguir cantata telef6nico ou nao retornarem e-mails, foi feita uma 

busca das informagoes requeridas na entrevista em seus sites oficiais. 

0 QUADRO 14 mostra em quais incubadoras foi realizada entrevistas in 

loco, as que foram enviadas questionarios e as que foram necessarias realizar a 

pesquisa: 

QUADRO 14- CONTATO COM AS INCUBADORAS DE EMPRESAS 

lncubadora 

lncubadora Tecnol6gica de 

Cmitiba -lNTEC 
Hotel Te,~no!Ogico da UTFPR 

Unidade de Curitiba 

I nc:ubadora I n.ten1ac i ca1a I de 

Emp;resas de Software ~liES) 

ll'l!cubadora de Coope:rativas 

Populares lPROECi -IJFPR 

Centro de I no·.' agac· 

Emp1resarial de: ISAHFG\l' 

Niic'leo de 

Emplf'eendedorismc· e 
Projetos Mul{idisciplliinares. 

(iNE'MPS~ UFPR 

ln·~ubad·nra de 

Em pcree·ndtm e nt•)s. de 
Engenharia do IEP (lnstitut{; 

de Engenharia do Parana) 

Parque de lncubadoras. 
Emporesariais de Curitiba 

Font: A. aut:Y3 

Gue:stiord.•iu ('vi:t e-mai) respcndido oelo .As:=essor de 

Pmjet.cts. 

Nacl' foi ob:idc· s.l•:esso no c;c.ntat.c :elefOnkQ e nem re:omc 

ce e-mails. c s·te nac pos:ui infort·ac5·=s suf!cien;e-s. 

N.io foi obt cc1 suces:.o nc :1:1rtaio telefc·"'k:o e nem retomc. 

de e-m a Is. C site esd f,;:;ra d·o ar. 

Nao foi obtidc sJcesso no contato :elefOnkD e nem re:cmo 
c e e-m a+~. N2c oossui sitE, 

Ouestiord•io fvi.::t e-n13il! resrc'1dido oe!a :cmrde-nadora. • ' r-

Nao foi cbtido :suc~sso no cc.nta~c :eleMr1ico ; '1~rn reto·r:c 

dee-mails. c :::e nac :::n:ossui ;nforr·ac{i.:s suficien:es. 
~~ 
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3.2.2 Pesquisa de Cursos 

Na pesquisa de treinamento e desenvolvimento, foram escolhidos os sftios 

das empresas ligadas a capacitac;ao de micros empresarios. 0 requisito utilizado 

para a escolha destas empresas foi que elas ofertassem seus cursos para a 

comunidade em geral, isto e, que nao fosse necessaria a incubac;ao ou 

associac;ao do empreendedor/empresa para a participac;ao nestes. Como o 

objetivo deste trabalho e elaborar urn plano de capacitac;ao para micro e 

pequenos empresarios, a pesquisa nos sftios dessas empresas vern embasar os 

names de cursos que irao canter esta capacitac;ao, juntamente com os seus 

conteudos que devem abranger os conhecimentos necessaries para o 

empreendedor. 

Os assuntos que os empreendedores devem ter conhecimento e que serao 

abordados na proposta do plano de capacitac;ao serao retirados da analise das 

entrevistas e da literatura pertinente contida no referendal te6rico deste trabalho. 
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4 ANALISE DOS RESULT ADOS 

Neste capitulo serao analisados os resultados obtidos nas duas pesquisas, 

de Competencias e de Treinamento e Desenvolvimento. Os resultados relatados 

tiveram a colaborac;ao de 4 incubadoras, representando 50% da amostra total. 

4.1 PESQUISA DE COMPETENCIAS INCUBADORAS DE CURITIBA 

Os resultados obtidos nas entrevistas trouxeram informac;6es que indicam 

fatores relevantes quanta a capacitac;ao e acompanhamento necessaria que os 

micros e pequenos empresarios devem obter. 

A analise dos resultados foi dividida em cinco grupos, sendo que no 

primeiro foram identificados os recursos basicos oferecidos pelas incubadoras aos 

empreendedores, onde se buscou as necessidades que eles apresentam. No 

segundo grupo identificaram-se quais as caracteristicas dos empreendedores que 

as incubadoras julgam serem necessarias para que ele alcance seus objetivos. 

No terceiro grupo foi apresentada a capacitac;ao que as incubadoras oferecem 

aos incubados e que ao mesmo tempo julgam ser a necessaria. 0 ensino do 

Gerenciamento de lnformac;6es esta apresentado no quarto grupo. E, no quinto 

grupo 0 tempo que as empresas ficam incubadas, isto e, qual e 0 intervalo de 

tempo necessaria para que os empreendedores consigam tocar suas empresas 

sem o auxilio da incubadora. 

4.1.1 Recursos basicos 

Neste grupo procurou-se conhecer quais os servic;os basicos que devem 

estar a disposic;ao dos empreendedores para as suas rotinas de trabalho. 

QUADRO 15- SERVI<;OS BASICOS OFERECIDOS 
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Analisando este quadro, percebe-se que as incubadoras oferecem 

basicamente os mesmos servigos aos empreendedores, diferindo apenas na 

quantidade. A uniao destes servigos e apresentada no QUADRO 16. 

QUADRO 16 - SERVICOS BASICOS DISPONiVEIS AS EMPRESAS NAS 

ENCUBADORAS 

Infra. E~'PJ"O C" for·" " " i~· d J"' a ~lorr1"idarlA ""P3 fAf+,!ri'"~ Mr·ir.o" de. ~ ~L~·. ·. ~.m 11ij ne~ebS·ua.e, ~.yu~, ··" ~t ,.., ,~v"'l ,.u L! • ~.u w: .,~ ~ ~· .. J \1., 

estnnura limpeza e manutenGao. 

Servicos lmernet~ te!efone~ fa;( 1moressoes e materia! de esci~orio. 
• 

Basi cos 

Assessoria e Salas ·de reuniao) par;Jc!pa~ao em eventos: eursos: palesias. consultona acessMa 
Qualifica~ao e orientacao administrativa. 
Network Ac~lwanhamento e dlvulga~ao em eventos: di\"Uiga~ao e se~linjrios. 

Fonte: A aut ora 

4.1.2 Caracterfsticas empreendedoras 

Como descrito no referencial te6rico, os empreendedores apresentam 

comportamentos que os distinguem de outros profissionais. Este grupo apresenta 

as caracteristicas que as incubadoras julgam necessarias que o empreendedor 

apresente e que coloque em pratica, visando o sucesso de sua empresa. 
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QUADRO 17 

INCUBADORAS 

CARACTERiSTICAS EMPREENDEDORAS NA OTICA DAS 

!ncubadora 
.NTEC: 

Parque cle 
inculJadoras 
Ernpres.ariais .:;e 
Curttiba 

NEMPS 

Fonte: A. autora 

Comportamento 
P r6-ati vi>::! ad e, 
declsao, es:ar aberto 
a stu3.,;:oes ·de risco. 

;Jtimisrno, 
c:-'lativk:fade. estar 
al)erto '-' situayoes de 
risco. 
Busca de 
oportunidarje e 
1niclativa, 
oersistenci3, correr 
r'isco {calcu!ados), 
indepemlencia e 
:autocon;';anca. 
,A,ceitar desafios e 
dificuldades. 

Capacidades 
Possuir a suficien:e 
capacidace para 
cleserr ... ·o!ver o or~eto. OJ 

seja. dernonstrar a sua 
competenci;::t tecnica e de 
planejarnen::). 

Es:ar senmre tuscando o 
novo. 

Corn prom etirn en:o, 
estabelec1n:ento de rnetas e 
o!Jjetlv·os e persuasao 

Profiss:ionalismo 
Possuir umJ equJpe que seja 
qua!ificada que equilibre 
conhecime:':o tecnico. 
conerc .. ::;;l e fin3nce;;ro 

e:usc:J de i"Jorma·~oes. 
orientaq3o quan:o ao seu 
er1preen•jimen::) e ·:nova;.oes 
:ecnol-:5:-gicas 
Susca cle informar;5es, 
planej,an1en:0 e mor:itorarnento 
destas e estatJelecer uma rede 
rJe con~a:os. 

t::s:ar prep:ar<:H:lo par3 
altera~oes de p·:anos, 
inDVa(:oes. 

Atenta-se pelo fato das caracteristicas descritas pelas incubadoras serem 

praticamente as mesmas abordadas pelos autores no referendal te6rico. No 

Quadro 18 pode-se entao reuni-las. 

QUA.DRG '18- RESUMO D.AS CARACTERISTICAS Ef\·\PREENDEDORAS 

Comportamento 

Capaciclacles 

Profissionalisn!o 

Fonte: .A autom. 

'='r6-atividJde. aberto 3 siwa~oes de risco. otimlsmo, crtHiVi{lade. busca de 
oportunidades, lniciativJ, independenc!a, r,ecessidade de real!za~ao e 
autoconfi;;mca. 
Deserworver orojetos. ccmpetencia de plane;amento. IJusca do novo, 
cornpr:Jme:imento. estat:;elecimento de metas e otjetivos e poder 1je 

persuasao. 
Ter umJ equipe qua!iflca::la, conhec1mento tecnic:J, comercia e financeiro; 
buse:a e- moni'!omme-n:o cle inforrna~,]es; conr1ecimento de seu 
e-mpreencii11enD e estar 3tento a mm•acoes tecnoi6:Jicas. 
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Parte destas caracteristicas e de carater pessoal, que nao podem 

simplesmente serem ensinadas em cursos, mas quando demonstradas auxiliam o 

individuo a percebe-las e aplica-las em prol de seus objetivos. 

4.1.3 Capacitagao oferecida 

0 quadro 19 apresenta o programa de capacitagao que as incubadoras 

oferecem aos pretenses empreendedores que encubam sua empresa. 

QUADRO 19- CAPACITA<;AO OFERECIDA 

lncubadora 
INTt::C 

Par::] lie de 
lncu;mdoms 

Ern presariais de 
Curifba 

ISAE/FG\i 

Capacitacao 
C3p0cita~ao basica: 
- Plano de n~·J6cios; 

- Mmketin:;;; 
- r··;eg;:>eiB~C10. 

Dependendo d3 clemancla de :::ada ernpresa.: 
- Forma~so de pre•;:o; 

- lid·ercm~a; 

- Export3~iio; 

- Cert'fic:a~eo de produtos. 

- Ernpreencled•Jrismo, arn]l:se de cpmuni<lades e inova:;ao: 
- Orientasao na Elat;orc;•;:a·o d~) Fcno de ~·,.eg-~·cio; 

- Mc;rketing, des 4P's lx1s:cos ate o nivelintermed'ario de capacit0r o e""npresaro a 
fazer urn a amiise de mercaoo e a etG:borar urn plano ce marJ.:.eting para o seu 

negr:Jeio; 
- Fman~'as, dos cc41tro!es tinanceiros basiccs ate o nivel imem1 edHJrio para capac taro 
empresarb a entender a analise de irdicadc<es e sersii:Jiidade de L.Jc:r<) cu prejuiz:1 e 

pon:os de equi!ibrio; 
- •._:til1za•;:ao da Tl- tecnc•logia de lnfarrna9.2io como usuaric e o;::crtunidades doe

business: 
- Tecni:::as de Negocia9ao e \.'eT~das, ni•;ei basico: 

- ApresertiJJ~5o e :::::cmunea~ao Empres~:Jrial: 

- Prinefpios e Ferramentas de Oualidacie, nhre! basko; 
- Orien:a~-ces tributarias, c6digo de defesa co ccnsurnldor e contratos. 

6ae.i can:ente: 
- Analtse de Pro::jebs e ln·.;estlrnemo:s- Metodos 66sicos para Decisao: 
- r··"oyOe.s Gerais sobr~ c:ontratos de ?res:EJ.~,ao de Ser-~·i~ OS: 

- r.::ons6reios de E.xJJorta~::;-5 o: 
,. ... ~ ' 

- Contrc ad or a GOI"1 Enfase e'll Cc;ntE~i:>ilidade: 

- 0 Direito e as Rela•;:Z5es cc~n c Ccnsumidor: 
- FonTK'l~ao eP1 Coll'~·c o E:·::erior: 
- ~ .. 1arketirg de SeNcp:.:s; 
- Plane)arnento: 
- NegociagC.es Estmtegicas; 

- Orat6ra e Re:::ap)o Pu;~ icitilra: 
--:-(>Cos os cLrsos ,je ':urt21 clura~:5c ofere::;id:)s pei:a IS.t..E FG'I 
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E possivel sintetizar a capacitac.;;ao oferecida pelas incubadoras e separa

las em cinco grandes areas: gestao, contabilidade e financ.;;as, marketing e 

vendas, recursos humanos e qualidade. 

Areas 
- Empreendedorisn~o, ar.alise cle oportunidades e 

- P!21no de neg6cios; 
- Het;~odagao; 

- ::::onv~mi c:a•tac:' Ern presa riaL 
- r,J.::,~l5es Gerais so::lYe Ccrtr,atos ce Prestagac: ce 
Serv·i:;os 
- f.,.h<§-todos Basicos pam_ Dec.sac·; 
- P1anejamen:o. 
- Con:role financeir-:::;: 
- ,!:..n3!ise de Projetos e lrvesfn'entos; 
- Orenta9oes trU:·utaries. c&ligo de defesa iJ~ 
consumiclor e corr:ratos: 
-Controladcria corP Enfase ern Comabi id:ade. 
- Fcrma~:ao de pre~c.: 
- r;,.lark.eting; 

- 0 Direi~c e as R·e a~.,)es com o Cor,surni dor 
- r ... 1mketing de Servipos; 
- Redacao PubEcitaria. 
- Uderan;;:a. 

Qualidade - t:ertificagii;o de ;:rodu:os; 
- UtiH:m~:ao da Tl: 
- Pr'ncipi<)S e Fermrrer,tas- de Qua i::l-ade: 
- ()r.at6ri-a. 

Fome: .A. autora. 

4.1.4 Gerenciamento de lnformac.;;oes 

A falta de gerenciamento de informac.;;oes nas pequenas empresas foi 

constatada e comprovada por Ribeiro (2005) em sua pesquisa de monografia e 

apresenta-se nesta pesquisa, como o pressuposto das causas de mortalidade das 

pequenas empresas. 

As incubadoras veem o gerenciamento de informac.;;oes como a pratica de 

monitorar as informac.;;oes para que estas venham auxiliar na tomada de decisoes 

e como gerenciamento de documentos. Neste grupo foi constatado que mesmo 

com o conhecimento da importancia do gerenciamento de informac.;;oes, essa 

pratica nao chega a ser obrigat6ria e nem distinguida, isto e, esta contida 
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intrinsecamente nos cursos oferecidos. Salvo a ISAE/FGV que apresenta de 

forma direta e indireta na maioria de seus cursos. 

lnc:ubadora 
INTEC 

Gerenciamento cle lnforma<(oes 
E tn::mm-.liticla a necessklade c!e Drgani:zayBD· de infornmfoes e informatzayao c!e 
ooodnle:ntos, porem a acei~a~ao e pra1ica depencerr de cada empresitriG·. 

?arque de 
~ncuboooras 

Ernpresaria s de 
Curitiba 

.A. ;ncubadora .ineentiv.a cs ernpreendedores a ac:·mpanhar sernpre cs dadc·s e 
infcmK1•;:ces geradas pe1a ernoresa para que a tornada de clecs•5es seja coeren,e. 

i odos os cursos cferec dos pe!a in>::uba.:Jora aborc!an~ o gerencian1en:o de 
infmma(,:oes. A lS.C!..EifGV in>eer:ti-..-a sen· pre a busca cle nforma·;c•es, 
planffiamento e monitcramento destas. 
0 geren.:::·a.rnento de informa•;:OfiS e apreserr!ado atmves de C•:Jnsultcrias e 
r~Jnioes r-ea!izadas entre a ncubadcm e os enrvpresarios. 

Fome: }: .. aubra. 

4.1.5 Acompanhamento 

Neste ultimo grupo e descrito quanta tempo as empresas necessitam ficar 

incubadas e qual o acompanhamento feito pelas incubadoras durante esse 

tempo. 

(:J\JIADRO 22 - .D.CCMPANHi:..MEt·HC: 

lncubadora 
IHTEC 

Parque de 
In cubadoras 
E·n presariais 
de Cmitiba 

I s .. t..EiFG\/ 

Tempo e Acompanhamento 
P..s ernores.as tem cam a ~NTEC um contrato z:,e 2 (dois} an,::rs pam desenvc '.'er o seu 
pro;eto, com poasic)ilidade de mais seis meses de prorrcga·~ao, :.empo este considerado 
suflcieme para que o prGjeto estejc; madera pam o mercado .. 
r-.Jeste: per~odo, sao re:aHzadas a·v·a!ia~Oes a cad.a tn§s n1eses e a .r;.ach:t seis rrteses reun~ilo 
de acomcanharnento e ·oorre9ao de rumo. Estes prcoedimentos "fa::en1 palie do Sistema 
-::e Gest.ii::> da Ouc;lidade da INTEC e S-e•J',te111 paLta pre-Ciefinic!a. Objet ·.-arn cerceber as 
,::li:lculdades encontradas e buscar solu9oes. Ao6s a gradua9ao sao feitos 
acotnoanh.:unentos a -ce:da dois anos .. 

C• prazo de incuba95o e ,je um ano. No orazo de sessenta d as antBs de cone uir o 
;:-eriodo de I'iCUba·~-ao, mediante scjcXta95o formal do E;npreendedor, ava!ia-se C) 

desempenho da gest'il·o· ernpresarial do incubado no periodo e delibera-se pela 
necess'dade e viabi:idade de ·ororro•;;Jar :;. prazo de inouba£ ao ern ate doze rneses, 
atendendo criterios pre-esr.abeleck:!::>fs. 
D accmpanhan~ento ;::re••e o aterdir~-.ento as neoeso).dades es.pecfRcas de cad.:t 
empresa, Ce""'Jlanda identific:ad:a atwves de diagn·5sticc-, a ... ·en.a:ri!.o clas. ern;:resas. E 
rea!i::::a::la 'Oor consu!x;res especializa-::los .. ori'"rndos cos diversc·s parceiros, priorizando 
aspectos de gestae~ tecrlologia ~je ~rodu-;:,_3vo e de pn~dutc e design. 

0 prazo de incu'oaqao e de un1 c dos an.::s, e;dstindo raras exceqc·es_ 
0 a;::cmpanhamento e ::liario. atenclen:::io as necesseiades especific.as de cada em;)resa 

0 PfC.ZO J1laXJ"c""fCI e de •1:3 1~1eS5$. 

0 acornparllamento e feilito atra';es de ra:nicE-s E- r::;;:cofios. 
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A incubac;ao leva em media de um a dais anos e o acompanhamento e 

assistencia atendem as necessidades especfficas de cada empresa. 

Quando nao incubadas, as empresas ao perceberem que ainda nao estao 

bern estruturadas ou nao estao obtendo os recursos financeiros pretendidos, 

chegam ate a fecharem, sem saber as causas destes fatos. 

A aquisic;ao dos conhecimentos empresariais que estruturam e geram 

Iueras requer tempo. Esse auxflio na fase inicial faz com que o empreendimento 

fique mais tempo no mercado e tenha maiores possibilidades de atingir o sucesso 

pretend ida. 

4.2 PESQUISA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO- INTERNET 

Nesta pesquisa, os resultados obtidos visam o conhecimento dos cursos 

oferecidos no mercado e seus conteudos, para que adiante possa ser montada a 

proposta de um plano de capacitac;ao de micros e pequenos empresarios. Os 

cursos relacionados foram compilados a partir dos oferecidos pelas incubadoras e 

pelo SEBRAE, por ser um 6rgao especialista em empreendedorismo. 

Para que este plano possa atender a comunidade empreendedora, em 

geral, os cursos relacionados sao buscados em empresas que disponibilizam 

esses cursos aos interessados sem que estes precisem associar-se ou incubar 

suas empresas. A pesquisa de cursos foi realizada no sftio do SEBRAE e da 

ISAE/FGV, por serem 6rgaos especialistas em empreendedorismo e disponibilizar 

cursos para a populac;ao. Para melhor orientac;ao, os cursos foram divididos em 

duas grandes categorias: lniciando o Neg6cio e Gerenciando o Neg6cio. 

4.2.1 lniciando o Neg6cio 

Esta categoria abrange cursos voltados a descoberta do 

empreendedorismo no indivfduo, ramos de atividade, ideias de neg6cios e afins. 

Para melhor entendimento, esta categoria encontra-se dividida em duas areas: 

empresario e empresa, e e demonstrado no Quadro 23. 



Area 
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Curso Fonte 

.t.,prender a Ernpreender SEBRP.E SP 

Prirneircs Passos- o c:ck::, ce \;"ida da Ern;presa SEBRA.E SP 

Coietando 1nfomm;oes SEBRA.E PR 

Plnn~anclo a abertura da ernpresa SEBRt..E DF 

lnici:7tndo urn Pequeno Grande Negc•c'o 

4.2.2 Gerenciando o Neg6cio 

A capacitagao voltada ao gerenciamento do neg6cio, das informagoes e 

das areas necessarias para o funcionamento sadie da organizagao e abordada 

nesta categoria. Dividida em cinco grandes areas (Gestae, Contabilidade e 

Finangas, Marketing e Vendas, Recursos Humanos e Qualidade) esta categoria e 
apresentada no Quadro 24: 

Areas 

"' "' ""' ., 
"' "' '0 <.>-

c: 
jj ~ .::1 u: § 
u 

Curso 

Anal see Pt=anejan1en1o Financeko- P,'anejar suas finan~-fE~ e pl::1neja.r Cl 
futuro 

Lucrath:·idacle: Crescer, Sobrevh:er or..~ fv!c.;rer. 

C-Z<:;I10 Entender c!:l r.,latet"T13.~·:ca Fina.nceira 

•:=ontabilklade na ?ratica 

Plane~£Hl"l;ento e ContN):e Gerenci;Ji 

sucess.c. 

Saber En":preender- Cesenvol•len(lo :seu con.,pcnia--nento pare:. c::: 

(:;erEnci a B3si cet 

Fonte 

SEBR.A.E DF 

.SEBR.A.E SP 

SEE·RA.E S? 

SEBR"'.E SP 

SEBR"'.E ;:::oF 

SEE-R.A.E PR 

S::BRA.E DF 

S::BR.A.E DF 

S::ER.A.E DF 

SEBRA.E SP 

S::ER-".E DF 



Areas Curso 

t..tendendo corn qua id:ade 

Como Def'nir o Prefo de \/enda no Cornercio 

Tecnicas de \iendas -.a. venda corn :'c·::o no cl ente 

Estra~egi.as cle Corr unica~.ao em Marketing 

Ccmo conquistar e n1anter dientes 

Como \fender Mii:h~I e Melhc,r- As me hores fermmentas ;:;am a·Jmentar 
suas ver·.clas 

Oratoria 

"De ol ho" na a ualkl a de - Ss para os ;:::equenos neg.6ck>s 

Adminis'!H.t¥fio c.le Confl tos: Estrategia para uma t·~egceiayso de 
Suc:esso 

Hecrutarnento e Sele'tiio por Comoe:.§ncia 

GesHio de Pese-ua:s e Desenvohimento da lnteligenc!a Emocicnai 

Fonte: .t:... autc·m 
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Fonte 

SEBRA.E DF 

SE.BR.t:..E SP 

SEBRAE SP 

S::BRA.E DF 

SEBH.A.E DF 

SEBRAE SP 

SEBR.t..E DF 

SEBRt..E DF 

SEBPAE DF 

SEBRAE SP 

IS.A.ElFG\/ PR 

IS.!:::..E/FG\/ P·R 

SEBRAE SP 
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5 PLANO DE CAPACITA<;Ao 

0 objetivo principal desta pesquisa e elaborar uma proposta de um plano 

de capacitagao para micro e pequenos empresarios, visando a preparar os 

empresarios que estejam iniciando a sua empresa e aqueles que ja estao com 

seu empreendimento em fase de funcionamento, porem gostariam de renovar, ou 

ate mesmo, adquirir novas conhecimentos, dando enfase a informagao contabil 

como instrumento de gestao .. 

A ideia e que esta proposta oriente o empreendedor a buscar 

conhecimentos apropriados, identificando nela suas necessidades. Atraves do 

plano o empresario ira encontrar o curso que ira atender a sua carencia e entao, 

devera buscar no mercado de treinamento e desenvolvimento o curso que mais 

se aproxime do conteudo proposto daquele escolhido. 

Esta proposta poderia torna-se um curricula base para a formagao de 

empreendedores, pais abrange a base do conhecimento que o gestor da 

organizagao necessita para obter um bam desempenho. 

5.1 ELABORA<;AO DO PLANO DE CAPACITAf;,AO, 

0 sucesso das empresas e o objetivo primordial desta proposta. Par esse motivo 

sao abordadas no plano as dificuldades dos empreendedores e as raz6es de 

mortalidade de empresas levantadas pelo SEBRAE (2004) (QUADRO 25). 
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Categoria Difi ClJidadesfRazoe:s 

falhas Gerenciais 

Cate[roria OW culdades!Razoe:s 

fa!ta de clfentes 

Caus<:1S Econ6micas Conjuntmais rvlaus pagadores 

Logfstk.a Opemc:ional 
lnstalacces inadequadas 

Falta oe m5o-de-obra. qua·inc.::tda 

Falt.1 ce cre::l\to bandric 

Poiitica Pubfica e arcabou~ legal 

Carga t·ibutaria e!evada 

Fonte: A autora, <:Kla~·tado de SE3RAE Fatores Cor;~jicionantes e Tax'8 de Mort3!ldade de Empresas no 
Brasii C21J04). 

Quanta a exploragao das caracteristicas que o empreendedor deve 

apresentar e conhecimentos necessaries para a administragao de uma empresa, 

foi tornado como base a sintese das informagoes obtidas com as incubadoras de 

empresas entrevistadas (QUADROS 18 e 20). 

Uma vez que as empresas de treinamento e desenvolvimento nao 

possuem urn curso voltado apenas para o ensino de gerenciamento de 

informagoes, este sera proposto pela autora. 

5.2 APRESENTAc;,Ao DA PROPOSTA 

0 plano de capacitagao, para melhor orientagao, foi dividido em duas 

categorias: lniciando o Neg6cio (QUADRO 26) e Gerenciando o Neg6cio 

(QUADRO 27). 
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Ar.mrVil<>f' (;I f:Mr.rAPntlM 

~ 1 sucesso 
't1 
Ill 
't1 c: 
Ill 
l! 
n. 
E 
w 

0 

Objetivo 

Desenvolver caracterisllcas que comp5em o perfil 
abtudes. 
de c.IY\n.r=n.rll0r.ri 

a 
aos mumc!pios com menor 

humaoo, para dar sustentaif§o as a96es 
Sebn:~e, contrtbuindo para 

Otientar as zn;;oos para o planejamento e a analise do 
an funcao das necessidades da 

r'\t'l.:>r':>r'll'ltUd 8 

Contetido Fonte 

SEBRAE 

Vl 
0 



Area I Curso 

~ 
~ 
0. 
E w 

Fonte ,A, 

.rill"•rannn informay6es 

a 

Objetivo 

informa~oes para 
plano de negocios. 

lJma 
subsidio 

de de 
para elabora~o 

eum 

empreendedor e 
~mnr~nrin11rlntn e esdarece sobre legaliz:u;ao e seus 

Contetido Fonte 

caso 

Vo 



27- PlANO DE CAPAC!TAQAO -GERENCIANDO 0 

Areas I Curso 

V) 
t:l 
o
r: 
t:l 
r: 
u:: 
<il 
dl 
'0 
1':1 ;g 
£1 
1':1 
E 
0 
0 

A.r;alise e 

Como Entender a 
Matematica 
Financeira 

nc.tc..n··f,;f'\~r--1lA do 

Fluxo de Caixa: 
como Adrninistrar 

Objetivo 

Desenvolver nos participantes a cornpetencia de 
a,n~lisar e: proje:tar estrategiB~s emoresariais a 

financeiras. 

A administrzo;ao financeira da empress, pro.jetarfluxo cle caixa 
fatores que influenclam o plar1ejamento definiyao de metas rom 

de I base nos resultados: ccmdus~o do r>lano. !lfinaL este neoocio e 

Capacitar os participantes. em rela~ao aos principais 
conceitos da matematica financeira. crmsiderada 

Reanzar calculos de juros simples e compostos 
de taxa over, descon!os: 

-c<llculo de amortizar;;ao e taxa intema de retorno. 
ferramenta fundamental para a gestao dos 

Orientar e esclarecer os conceitos basicos para 
e gerendamento do Capitl"l de 

empresa Determiner a Necessidade de 
Giro atraves do Cicio Financeiro da empresa. 

Contextualiza;:oes sobre o mercado. a economia e algumas 
em empresas e relativas condi<;6es de 

de Giro. Dete1mina9ao do valor necessaria de 
das ooeraooes da empresa 

)rigens de RE:\Xlrsos 
Financelra. Operacional e Propria. Defini96es 

,1\p!icacao de Recursos no Giro: Financeiro e 

os documentos que dao origern aos registros de 
entradas e saidas de caix<:a, apurar os saldos de caixa e elaborar 

Fonte 

SEBR.AE OF 

SP 

OF 

Abordar conceitos gerais sobre fluxo de caixa, que 
possibilitarao aos participantes organizar registros e 
obter infotma;:oes gerenciais 

um plano de compras: controlar as contas "a rc'Ceber" e "a I SE8RAE SP 
pagar". projetar o fluxo de projetar a utiUzacao do dinheiro 
da 

Vl 
t'.J 



Areas I Gu rso 

VI 
t'l o
r: 
l'j 

s 
u. 
41 
m 
"CI 
t'l 

~ 
:0 
t'l ... c 
() 
u 

0 
;l'j 

ti 
m 
(!) 

lucratlvidade 

lanejarnento e 
Controls Geremcial 

Objetivo 

Esclarecer os conceitos de lucratividade e sua 
importancia para existencia e sucesso das empresas. 
Conhecimen!os pam apuracao e avaliacao do Lucro e 
da Lucratrvidade. Orientar 
planejamento da Lucratlvldade em fungao das 
necessidades da empresa e contrit11.1ir para 
desenvolver habilictades gerenciais corn enfase em 
resultados para sobrevivencia e crescimento do 
empreendfm ento. 

Possibilltar ao participante pensar a empresa de 
forrna est rat8l_;jica, uti I izando como femamenta os 
indicadores de aesemoonr1o emoresarial a fgn de 

Capacitar o participante a realizer o planejarnento de 
sua empresa 1Asando o controls e otimiza~ao de suas 
acees. 

Gonteudo 

0 rnomento de mercado e os desafios para os oestores de 
pequenos neg6cios. lndicadores das causas de Problemas 
Financeiros. Oefini~. Mensuracao. Avaliacao da Necessidade 
de Caoital de Gim e 

Cla 

a soorevr.iMCJa e t1 erescimento do 
empreendimento. Determinayao e avalia96es de Gestao de 
atividades operadonais e comerclaiscom enfase na melhoria de 
resul tactos. 

,~:;, importilmcia da Gestao Estrategic,;:r A jornada rurno aos 
sucesso, processo de constrw;:ao do pensamento estrategico. 
incticaoores de desempenho e !omacta de 
trnni<:>m,.nh:H'A(I rk% OA<dftf\ i><:lrt:<!lknir<'l 8 81'\i!ili $$ ziOS indiC0clOfeS 

,nejamento e Controle 
Modemas- Sistema de 
·sari a! • 0 Oesenho de 

e Controle. A Modelagem 
Organizat;:ao. a Dimensao Estrategica. Dimensao Programatica. 
Sistemas On~amentarios - Mensuracao Controle e Avaliar;;ao • A 
!nw.IPm,.htANifliAr.Arf"'irt~llmPntl"' de Sistemas de Planeiamento e 

Fonte 

SEBRAE OF 

OF 

F'R 

V1 
vJ 



reas t Curso Objetivo Conteudo I Fonte 

0 
~rl 

1h 
<» 
(!) 

p,,,,r. .. .., cerebrai s; ~ T omadu de 

Des en volvi men to 
- Variaveis PoHticas. Scicio-

Desenvolver o conhecimento de praticas gerendais. 

de I Desenvolver habilrclades de gerenciar <lS 

lnformayoes da ernpresa 

1\i<:tt·:.rll.,-, de 

Estoque 

Relarvoos 

Como reduzir a 

Capacitar o 
sua empresa. 

a admi nistrar o t:::><uyut~ 

do ramo de sua atividaut~ 

no 

praticos para irnplantayao imecliata na empresa. 
Demonstra tambem como alguns nabitos e form as de 

de controle de estoque mais 
e o:mferir os estoques da em pres a: controlar e avallar 

os estoques da ernpresa Unli:zacao de sortwares para 

grupo e a pratica da excelencia no trabalho: 
Cooperavao; 
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5.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Elaborou-se uma proposta de um plano de capacita<;ao para micro e pequenos 

empresarios. Dividida em duas categorias, lniciando o Neg6cio e Gerenciando o 

Neg6cio. 

A capacita<;ao voltada a abertura do neg6cio visa suprir os conhecimentos 

necessarios para que o indivfduo tenha a ciencia do universo de tarefas e 

responsabilidades que o cotidiano de uma empresa apresenta. Esta categoria 

tenta reverter o quadro de empresas que vao a falencia em pouco tempo no 

mercado. 

lndicada para o gerenciamento da empresa e suas informa<;6es apresenta-se a 

categoria lniciando o Neg6cio. Os empreendedores que iniciam suas atividades 

podem tomar esta capacita<;ao como um currfculo base e buscar todo o seu 

5.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Elaborou-se uma proposta de um plano de capacita<;ao para micro e 

pequenos empresarios. Dividida em duas categorias, lniciando o Neg6cio e 

Gerenciando o Neg6cio. 

A capacita<;ao voltada a abertura do neg6cio visa suprir os conhecimentos 

necessarios para que o indivfduo tenha a ciencia do universo de tarefas e 

responsabilidades que o cotidiano de uma empresa apresenta. Esta categoria 

tenta reverter o quadro de empresas que vao a falencia em pouco tempo no 

mercado. lndicada para o gerenciamento da empresa e suas informa<;6es 

apresenta-se a categoria lniciando o Neg6cio. Os empreendedores que iniciam 

suas atividades pod em tomar esta capacita<;ao como um currfculo base e buscar 

todo o seu conteudo, o qual abrange todos os quesitos importantes para se 

administrar uma empresa. 

A Contabilidade tem uma importancia marcante para gerar meios efetivos na 

gestao de micros e pequenas empresas, evidenciando seus efeitos sobre o 

patrim6nio aziendal na 6tica da resultabilidade, em seu ambito econ6mico

financeiro social. 

Aqueles que ja iniciaram suas atividades e tem suas empresas em 

funcionamento, tambem podem utilizar este plano de capacita<;ao para ampliar e 

renovar seus conhecimentos. 



59 

Entretanto, este e apenas uma proposta de um plano de capacita<;ao, os 

cursos aqui descritos devem ser buscados em empresas de treinamento e 

desenvolvimento, ou ate mesmo em incubadoras de empresas que ofertam seus 

cursos para a comunidade. Porem, pode acontecer que nao se encontre o 

conteudo exato descrito no plano, fazendo com que se busque o mais similar 

passive I. 

Esta capacita<;ao propriamente dita pode agir como um componente da 

estrategia da empresa. 0 seu uso pode alertar para a capacidade da empresa de 

gerar informa<;6es exclusivas sabre o seu empreendimento. 0 uso estrategico da 

informa<;ao resulta na vantagem competitiva da empresa, na identifica<;ao de 

alternativas que aperfei<;oam o seu desempenho em todos os nfveis. 

No Brasil, estimativas apontam que a taxa de mortalidade das micro e 

pequenas empresas que passam pelas incubadoras e reduzida a 20% frente a 

80% das nascidas fora do ambiente de incubadora antes de completarem o 

primeiro ano de funcionamento (SEBRAE, 2007). Por esse motivo e indicada a 

incuba<;ao da empresa. 

Caso o empreendedor, por determinado motivo, nao possa incubar sua 

empresa recomenda-se essa proposta. Cabe salientar que as fontes empregadas 

para a elabora<;ao do plano de capacita<;ao foram utilizadas apenas para 

embasamento, em nenhum momenta apresenta carater de divulga<;ao das 

institui<;6es. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

A reflexao acerca das considerac;6es finais se inicia com o resgate do 

problema de pesquisa como orientar o empreendedor sabre a gen3ncia de 

informac;6es na sua empresa, de forma que este a conduza ao crescimento de 

forma continua? 

Com vistas a proporcionar respostas a essa questao, partiu-se em busca 

de embasamento te6rico nos temas: MPEs, incubadoras de empresas, 

empreendedorismo, competencias empreendedoras, e gerenciamento de 

informac;6es contabeis. 

A partir destes, percebe-se a realidade das MPEs e suas dificuldades de se 

manter no mercado onde aproximadamente 80% delas fecham suas portas antes 

de completarem 1 ana de vida ativa. Os motives desta elevada taxa de 

mortalidade apresentam-se basicamente na falta de conhecimento do seu gestor 

e de sua capacidade de gerenciar informac;6es de sua empresa. 

A capacidade de identificar oportunidades agarra-las e buscar os recursos 

necessaries para transforma-la em urn neg6cio lucrative, nao e uma caracterfstica 

apresentada par qualquer indivfduo, mas sim pelo empreendedor. Porem, nao 

basta apenas apresentar estas caracterfsticas para ser urn empreendedor de 

sucesso, e necessaria conhecer o dia-a-dia de uma organizac;ao e ser capacitado 

para gerenciar as informac;6es que ela apresenta. 

0 embasamento te6rico sabre gerenciamento de informac;6es contabeis trouxe o 

conhecimento que a informac;ao conduz a identificac;ao de alternativas que 

provocam mudanc;as no poder de barganha da empresa com o ambiente externo. 

Acrescenta-se ainda que o gerenciamento de informac;6es pode dentre outros 

fatores: remover ou criar barreiras a entrada de novas concorrentes, diferenciar 

uma empresa das demais que atuam no mesmo segmento, configurar novas 

cadeias de valor e penetrar em economias diferenciadas. 

Apresentou tambem no que abrange as informac;6es contabeis alguns 

pontos relacionados com a necessidade de evidenciar, nas demonstrac;6es 

contabeis, os efeitos que podem ser provocados pelas flutuac;6es sazonais na 
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estrutura financeira das microempresas, bern como, a gestao das ac:;:6es que 

impactam o meio ambiente e como elas pod em ser evidenciadas. 

E relevante e certamente contribuira para elevar a qualidade e 

transparencias das informac:;:6es contabeis elaboradas pelo profissional da 

Contabilidade, que assume o papel de gestor do patrimonio, ampliando-se cada 

vez mais, facultado pelo estreitamento das relag6es 16gicas que lhes sao 

estabelecidas. 

Com vistas a identificar quais sao essas caracterfsticas, formac:;:ao e perfil 

ideais para que o empreendedor obtenha sucesso, foram realizadas entrevistas 

nas incubadoras de empresas, que o referencial te6rico mostrou serem 

instituig6es especializadas em lidar com empreendedores. As incubadoras 

disponibilizam todo a aparato necessaria para que o empresario inicie sua 

empresa, oferecem tambem aos incubados a capacitac:;:ao, orientac:;:ao e acess6ria 

necessaria para que gerencie sua empresa. 

Com base nesse quadro conceitual, na identificac:;:ao da capacitac:;:ao 

oferecida pelas incubadoras e dos fatores condicionantes a mortalidade das 

empresas, procurou-se atingir o objetivo geral da pesquisa: elaborar uma 

proposta de plano de capacitac:;:ao para micro e pequenos empresarios com foco 

na prosperidade de suas empresas. 

Para a elaborac:;:ao deste plano de capacitac:;:ao foram tornados como base 

os names e conteudos de cursos oferecidos pelas instituig6es especializadas em 

treinamento e desenvolvimento. 

A partir deste trabalho, espera-se contribuir para o desenvolvimento e 

fortalecimento desse segmento profissional e minimizar a taxa de mortalidade das 

MPEs, vista que elas apresentam urn papel relevante na economia nacional. 

As sugest6es para continuidade deste trabalho e pesquisas futuras passam pela 

elaborac:;:ao de pianos de capacitac:;:ao especificos a diferentes ramos de atividade 

como: comercio, prestac:;:ao de servic:;:os e industrias. Podendo abranger as 

diferentes atividades dentro destes ramos como, por exemplo: artesanato, 

produtos naturais, eletronicos, comercio eletronico, entre outras. 



REFERENCIAS 

AMATO NETO, Joao. Redes de coopera~ao produtiva e clusters regionais: 

oportunidade para as pequenas e medias empresas. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

BARRETO, Luiz Ponde. Educa~ao para o empreendedorismo. Universidade 

Cat61ica de Salvador, set. 1998. 

62 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestao: 

fundamentos, estrategias e dinamicas. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

BEUREN, lise Maria. Gerenciamento da lnforma~ao: Urn recurso Estrategico 

no Processo de Gestao Empresarial. Sao Paulo : Atlas, 2000. 

BULGACOV, Sergio. Manual de gestao empresarial. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

463 p. 

BRUSH, C.G., GREENE, P.G., HART, M.M. Empreendedorismo e Constru~ao 

da Base de Recursos. Revista de Administra~ao de Empresas. v. 42. n.1 

jan/mar 2002. Disponivel em: http://www.rae.eom.br/artigos/1326.pdf Acesso em: 

16. abr. 2007. 

CANTERLE, Nilsa Maria Guarda. Caracteristicas Economicas das Micro e 

Pequenas Empresas. Disponivel em: www.gestiopolis.com/canales/ 

economia/articulos/58/peqempresa.htm Acesso em: 18. nov. 2006. 

CARMO, B. C.; PONTES, C.C.C. Sistemas de informa~oes gerenciais para 

programa de qualidade total em pequenas empresas da regiao de Campinas. 

Ciencia da lnformac;ao. Brasilia, v.28, n1. 1999. 

CITS- Disponivel em: http://www.cits.br/index.jsp Acesso em: 12. abr. 2007 



63 

CURITIBA S.A., Parque de lncubadoras Empresariais de Curitiba. Saiba o que e 

uma lncubadora. Disponfvel em: 

http://www.curitibasa.com.br/prog/texto/incubadoras/CONCEIT0%20DE%201 

NCUBADORAS.pdf Acesso em: 05. jul. 2007. 

DAVENPORT, Thomas H. Ecologia da informac;ao: por que s6 a tecnologia 

nao basta para o sucesso na era da informac;ao. 5. ed. Sao Paulo: Futura, 

2002. 

DAVENPORT, Thomas H. PRUSAK, Laurence. Conhecimento Empresarial: 

como as organizac;oes gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: 

Campus, 1998. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino 

que ajuda a transformar conhecimento em riqueza. Sao Paulo: Cultura, 1999. 

EDUCERE - Disponfvel em: http://www.educere.org.br/ Acesso em: 12. abr. 

2007 Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 9.841, de 

5 de outubro de 1999) Disponfvel em: www.planalto.gov.br Acesso em: 18. nov. 

2006. 

FILION, L. J. 1998. Contingencia e planejamento de caso: cada disciplina 

precisa de sua propria abordagem - o exemplo do ensino do gerenciamento 

e do empreendedorismo. Ecole des Hautes Etudes Comerciales de Montreal 

(HEC). Montreal, Quebec. 

FUNDETEC Disponfvel em: http://www.fundetec.org.br/news.php?news=48 

Acesso em: 21. nov. 2007 

IEP- Disponfvel em: http://iep.org.br/index.php?catid=9&blogid=1 Acesso em: 

21. nov.2007 

INCIL- Disponfvel em: http://www.codel.londrina.pr.gov.br Acesso em: 21. nov. 

2007 



64 

INFOMAR - Disponfvel em: http://www.infomar.org.br/ Acesso em: 21. nov. 

2007 

INTEC- Disponfvel em: http://www.tecpar.br/intec/ Acesso em: 12. abr. 2007 

INTEG - Disponfvel em: http:/1200.201.10.37:82/integ/incubados.php Acesso 

em: 21. nov. 2007 

INTUEL- Disponfvel em: www.intuel.org.br .Acesso em: 12. abr. 2007 

ISA FGV - Disponfvel em: http://www.fgvpr.br/novo/incubadora.asp Acesso 

em: 21. nov. 2007 

ITAI- Disponfvel em: http://www.itai.org.br/home/ Acesso em: 21. nov. 2007 

ITM Disponfvel 

http://www.md.cefetpr.br/incubadora/servicos_oferecidos.php 

Acesso em: 21. nov. 2007 

em: 

KOTESKI, Marcos A. As Micro e Pequenas Empresas no contexto economico 

Brasileiro: Pequenos empreendedores geram emprego e renda, apesar do 

insuficiente apoio governamental. Revista FAE Business. v.8, n.1, 2004. 

LEZANA, A. G. R., & CAMILOTTI, L. 1999. Elementos para urn Programa de 

Capacitac;ao de Empreendedores. In: Primeiro Encontro Nacional de 

Empreendedores. Florian6polis: 320. 326. 

LOPES, llza Leite. Novos paradigmas para avaliac;ao da qualidade da 

informac;ao em saude recuperada na Web. Ci. lnf., Brasilia, v.33,n. 1, p. 81-90, 

jan./abril 2004 



65 

LUCENA, E. A. 2001. A aprendizagem profissional de gerentes-proprietario 

do setor de varejo de vestuario de Florian6polis. Doctoral dissertation, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis. 

MARTINS, Gilberta . A. Manual para elabora~ao de monografias: trabalhos 

academicos, projetos de pesquisas, relat6rios de pesquisa, disserta~oes, 50 

resumos de disserta~oes. Sao Paulo : Atlas, 1992 

HENDRIKSEN, Eldon S. e BREDA, Michael F. Van - Teoria da Contabilidade; 

Traduc;ao de Antonio Zoratto Sanvicente -Sao Paulo: Atlas, 1999 

IUDiCIBUS, Sergio de. e MARION, Jose Carlos - lntrodu~ao a teoria da 

contabilidade para o nivel de gradua~ao- Sao Paulo: Atlas, 1999. 

VASCONCELOS, Yumara Lucia. A ciencia Contabil e a Era da lnforma~ao, 

Revista Brasileira de Contabilidade- n. 126, p. 19-20, nov./dez. 2000. 

MCGEE, J.; PRUSAK, L. Gerenciamento estrategico da informa~ao: aumente 

a competitividade e a eficiencia de sua empresa utilizando a informa~ao 

como uma ferramenta estrategica. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

MORESI. E. A. D. Monitoramento Ambiental. In: TARAPANOFF, K lnteligencia 

Organizacional e Competitiva. Brasilia: UNB, 2001. p. 92 . 109. 

MOURA, L. R. lnforma~ao: a essencia da qualidade. Ciencia da lnforma~ao. 

Brasilia, v. 25, n1, 1996. 

NEMPS Disponivel em: http://www.nemps.ufpr.br/ Acesso em: 12. abr. 2007 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouc;as de. Sistemas de informa~oes 

gerenciais: estrategicas, taticas, operacionais. 8. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. 

SEBRAE. Disponivel em: http://www.sebrae.com.br Acesso em: 15. jun. 2007. 



66 

SEBRAE. Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil. 

2004. Disponfvel em: http://www.sebrae.eom.br/br/mortalidade%5Fempresas/ 

Acesso em 20. abr. 2007. 

STAINSACK, C. ASAMONE, C. R. LABIAK JR, S. As incubadoras e Parques 

Tecnol6gicos do Parana como Sistemas Locais de lnovac;ao. Secretaria de 

Estado da Ciencia, Tecnologia e Ensino. 2004. Disponfvel em: 

http://www.seti.gov.br/download/Livro%20Ricardo/parte6.pdf Acesso em 16. 

nov. 2007. 

TERRA, J. C. C. Gestao do Conhecimento: o grande desafio empresarial. Sao 

Paulo: Neg6cio Editora, 2001. 

UTFPR - Disponfvel em: http://www.pg.cefetpr.br/hotel/hotel_tecnologico.php 

Acesso em: 12. ago. 2007 

UTFPR CM - Disponfvel em: http://www.cm.cefetpr.br/hotel/hotel.htm Acesso 

em: 23. set. 2007 

UTFPR CP- Disponfvel em: http://www.cp.cefetpr.br/empreendedor/hotel.php 

Acesso em: 23. set. 2007 

UTFPR PB- Disponfvel em: www.pb.cefetpr.br Acesso em: 12. abr. 2007 



67 

APENDICES 

APENDICE A - Roteiro de entrevista .................................................................. 68 



68 

APENDICE A - Roteiro de entrevista 

1 - 0 que esta incubadora oferece para as empresas incubadas? (lnfra-Estrutura, 

Servic;os Basicos, Assessoria, Qualificac;ao e Network) 

2 - Com a sua experi€mcia em lidar com microempresarios, poderia citas quais 

sao as caracterfsticas basicas dos mesmos, e quais eles devem/deveriam 

apresentar? (personalidade, qualificac;ao para gerenciar uma micro empresa) 

3 - Qual a capacitac;ao oferecida aos microempresarios? 

4 - Qual seria a capacitac;ao necessaria? 

5 - Par meio da informac;ao que os gestores conseguem identificar tanto as 

oportunidades quanta as ameac;as que o ambiente oferece a empresa. Sao 

mostrados ou ensinados aos micros empresarios a importancia da informac;ao e 

seu gerenciamento? 

6 - Como e o acompanhamento com as empresas? 

7 - Quanta tempo em media as empresas ficam incubadas? 




