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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico que culminou em um programa de mídia 

sobre capacitação profissional, para os Microempreendedores Individuais (MEIs), com o foco 

em Estratégias de Gestão da Inovação, benefícios da Propriedade Intelectual e Análise de 

Mercado. Para a definição dos conteúdos das mídias geradas, foi preciso realizar o diagnóstico 

detalhado da situação real dos MEIs, com relação aos seus principais problemas e fatores 

limitantes. O diagnóstico ocorreu através de pesquisas científicas, utilizando-se de 3 (três) 

métodos de procedimento: pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso em uma loja 

compartilhada, na cidade de Salvador/Bahia. Utilizou-se a pesquisa descritiva e o método quali-

quantitativo para a coleta e análise dos dados. Como resultado das pesquisas bibliográficas e 

documentais, levantou-se uma contextualização sobre o empreendedorismo, inovação, 

capacitações profissionais, Microempreendedores Individuais no Brasil e fatores limitantes, 

segundo especialistas, entrevistados pelo SEBRAE. No estudo de caso, houve uma 

aproximação com a realidade dos MEIs, através de rodas de conversa, treinamentos, 

consultorias, aplicação de questionários e gravação de videoaulas, além de um documentário. 

Fez-se, então, um cruzamento dos dados dos três métodos de procedimento de pesquisas 

realizados. O intuito foi comparar a realidade dos MEIs, com os estudos prévios sobre limitantes 

a atividade empreendedora no Brasil e que tipos de inovações podem ser gerados nas empresas 

participantes, a partir do momento em que aumentam o acesso ao conhecimento, sobre gestão 

da inovação, benefícios da propriedade intelectual e análise de mercado, este último mais 

focado na transferência de tecnologias. Chegou-se ao resultado de que, dos três principais 

fatores limitantes, o pouco acesso a capacitações profissionais é um deles e abarca a ideia de 

produção do programa de mídia, apresentado nesse trabalho. O pouco acesso a capacitações 

profissionais, foi citado pelos especialistas, em 31,2% das respostas. Para os MEIs o pouco 

acesso a capacitações é considerado como “importante” a “muito importante” em 90,3% das 

respostas. Desta feita, foi proposto um programa de mídia para capacitação profissional, com o 

intuito de contribuir para o compartilhamento do conhecimento sobre gestão da inovação para 

os MEIs.  

 

Palavras-Chave: Inovação. Propriedade Intelectual. Mercado. Capacitação. 

Microempreendedor Individual.  

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to carry out a diagnosis that culminated in a media program on 

professional training for Individual Microentrepreneurs (MEIs), focusing on Innovation 

Management Strategies, Intellectual Property Benefits and Market Analysis. In order to define 

the contents of the generated media, it was necessary to make a detailed diagnosis of the actual 

situation of the MEIs, in relation to their main problems and limiting factors. The diagnosis was 

made through scientific research, using three (3) methods of procedure: bibliographic research, 

documentary and case study in a shared store, in the city of Salvador / Bahia. Descriptive 

research and the qualitative-quantitative method were used to collect and analyze the data. As 

a result of bibliographical and documentary research, a contextualization on entrepreneurship, 

innovation, professional qualifications, Individual Microentrepreneurs in Brazil and limiting 

factors emerged, according to specialists interviewed by SEBRAE. In the case study, there was 

an approximation to the reality of the MEIs, through talk wheels, training, consulting, 

application of questionnaires and videotaping, as well as a documentary. A cross-over of the 

data from the three research procedure methods performed was then performed. The purpose 

of this study was to compare the reality of MEIs with the previous studies on constraints on 

entrepreneurial activity in Brazil and what types of innovations can be generated in the 

participating companies, since they increase access to knowledge, innovation management, 

benefits intellectual property and market analysis, the latter more focused on technology 

transfer. The result is that, of the three main limiting factors, the lack of access to professional 

training is one of them and encompasses the idea of producing the media program presented in 

this paper. The lack of access to professional training was cited by experts in 31.2% of 

respondents. For MEIs, little access to training is considered as "important" or "very important" 

in 90.3% of responses. This time, a media program for professional training was proposed with 

the aim of contributing to the sharing of knowledge about innovation management for MEIs. 

 

Keywords: Innovation. Intellectual Property. Market. Training. Individual Microentrepreneur. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A economia mundial está interligada em escala global e como consequência disso, 

ocorrem profundas transformações que remodelam a maneira pela qual a sociedade produz 

riqueza ao longo do tempo. Das formas mais primárias de organização da produção de bens e 

serviços, até os dias de hoje, o ser humano tem aprimorado técnicas para melhorar o sistema 

produtivo, desde o aprofundamento em pesquisas, até melhorias em tecnologias que 

maximizam os processos internos e de logísticas das empresas. 

É útil lembrar que, “a história da humanidade pode ser contada e confundida com a 

história das inovações criadas pelo homem” (CNI, 2010, p.09). Em outras palavras, a história 

das civilizações é narrada em paralelo com as grandes descobertas e inovações conquistadas, 

graças à criatividade e ao intelecto humano. Nota-se, que as indústrias foram uma das grandes 

responsáveis em potencializar o artifício da criação, possuindo papel relevante na geração de 

riquezas, em fases distintas, denominadas de Revoluções Industriais. 

 

A Primeira Revolução Industrial (1780) foi impulsionada pela concepção dos teares 

mecânicos dirigidos por motores a vapor, e culminou na centralização do processo de 

produção em fábricas; a Segunda Revolução ocorreu cerca de 100 anos depois, e tem 

como marca a inserção das linhas de produção e a construção do Ford T; a Terceira 
Revolução Industrial ocorreu no final da década de 1960, e é marcada pela 

apresentação do primeiro controlador lógico programável, que permite a programação 

de sistemas digitais (DRATH; HORCH, 2014 apud PEREIRA; SIMONETTO, 2018, 

p.02). 

 

De acordo com Pereira e Simonetto (2018), a quarta revolução industrial vem sendo 

chamada de Indústria 4.0 e, pela primeira vez, a investigação precede a sua efetiva 

materialização, ou mesmo, ocorre simultaneamente ao seu processo de implantação. Para esses 

autores, trata-se de uma revolução baseada na inclusão de tecnologias como os Sistemas Ciber-

Físicos e a Internet das Coisas nos processos produtivos, possibilitando uma maior autonomia 

na tomada de decisão e maior transparência nas relações entre humanos e máquinas (PEREIRA; 

SIMONETTO, 2018). 

 Atualmente, percebe-se que o acesso à informação, e a habilidade de transformá-la em 

inovação, ganharam espaço fundamental nesse processo de geração de riquezas. O direito de 

exclusividade na propriedade física, que garantiu motivação para inovações desde os tempos 

mais remotos das organizações produtivas, dá lugar ao direito à Propriedade Intelectual (PI), 

como ativo de grande valor. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias – CNI 
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(2017), Propriedade Intelectual são todos os direitos inerentes à atividade intelectual, podendo 

envolver os campos da indústria, ciência, literatura e artes. 

Nesse sentido, o cognitivo é o pilar da PI e da economia moderna. As inovações derivam 

de atividades baseadas no conhecimento que envolve, na prática, a aplicação de informações e 

conhecimentos existentes ou recém-desenvolvidos (Innovations derive from knowledge-based 

activities that involve the practical application of existing or newly developed information and 

knowledge) (MANUAL DE OSLO, 2018). É neste cenário que despontam novas oportunidades 

de negócios, onde o aplicador do conhecimento tem papel relevante na maneira de se produzir 

riquezas.  

Nessa realidade, o empreendedor é participante crucial no processo de produção de 

riquezas. Dotado de comportamentos específicos, é ele quem muda/inaugura realidades, 

inserindo no corpo social, novos ou melhorados produtos, serviços e informações, que 

contribuem para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico da humanidade. Um 

componente típico de todo empreendedor é a sua necessidade constante de inovar. Usar a 

criatividade para gerar rendas, através da invenção ou reestruturação de processos de produção.  

O empreendedor geralmente apresenta a sua ideia à sociedade através de organizações, 

formais ou não formais, mas que sempre funcionam como locais (físicos ou virtuais), que 

melhoram entradas, para promover saídas com maior valor agregado. De acordo com Leite e 

Oliveira (2007), as pessoas empreendem por necessidade ou por oportunidade e, no Brasil, os 

empreendedores podem formalizar seus negócios como Empresário Individual – EI, 

Microempreendedor Individual – MEI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI, Sociedade Empresária e Sociedade Simples1. Para atender ao escopo desse trabalho, 

haverá uma breve apresentação das figuras jurídicas EI e EIRELI e um maior detalhamento da 

figura jurídica MEI. 

Para que se garanta um ambiente cuja rotina valorize a criatividade e inovação, é 

premente ao empreendedor que o mesmo esteja em constante busca por capacitações 

profissionais. Além dos cursos já oferecidos por escolas técnicas e universidades, existem 

instituições e pessoas físicas, que promovem o acesso a cursos, consultorias e/ou palestras, 

especializados no tema empreendedorismo. Soma-se também, a esta realidade, um vasto acervo 

sobre o assunto, propagado na rede mundial de computadores, através de videoaulas, livros, 

                                                
1Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/oportunidadedereconhecimentonacional, 

c9492bf060b93410VgnVCM1000003b74010aRCRD. 
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artigos, sites, blogs, e-books e vários outros tipos de materiais didáticos disponibilizados em 

Programas de Mídia on-line. 

Este documento detalha, de forma esquematizada e com embasamento 

teórico/documental, o processo de elaboração de videoaulas, cujo público-alvo é o 

Microempreendedor Individual. Dessa forma, encontra-se aqui, um referencial teórico sobre 

Empreendedorismo; Tipos de Inovação; Microempreendedor Individual; Capacitação 

Profissional; e Limitações aos Empreendedores no Brasil. Esses pontos levantados na literatura 

estudada são de grande relevância, pois ajudam a contextualizar, de forma interligada, o 

Programa de Mídia proposto. 

Soma-se a essa contextualização, o resultado da prospecção por videoaulas disponíveis 

sobre Capacitação Profissional em Gestão da Inovação, Propriedade Intelectual e Análise de 

Mercado para Microempreendedores Individuais – MEI, bem como o detalhamento da proposta 

em si, da sua novidade e efeito técnico, e das suas vantagens. Verificou-se, que não existem 

videoaulas para capacitações profissionais de MEIs com os temas aqui delineados, 

disponibilizados ao público especificamente. 

Aqui é exposta, a pesquisa realizada e a formulação do Programa de Mídia proposto. 

Ademais, esse documento busca responder quais os formatos das capacitações profissionais 

acerca de gestão da inovação, benefícios da propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia que mais atendem às demandas dos Microempreendedores Individuais. Para isso o 

objetivo geral trabalhado foi o de realizar um diagnóstico com os MEIs sobre a sua capacitação 

profissional, bem como os temas de maior importância, que culmine no planejamento e 

execução de um programa de mídia voltado a este público. Complementa-se esta estrutura com 

os objetivos específicos e a metodologia das pesquisas bibliográfica, documental e do estudo 

de caso realizado, além da análise dos dados e demais considerações.  

A metodologia utilizada foi a de se realizar uma pesquisa quali-quanti, executada em 

duas fases distintas. Na primeira fase, houve o estudo e análise de livros, artigos científicos, 

bases oficiais de dados estatísticos, manuais e guias que tratassem do tema, em partes ou no 

documento em geral. Na segunda fase, houve a execução de um estudo de caso, em uma loja 

colaborativa, na cidade de Salvador/BA. A implantação dessa metodologia possibilitou a 

geração de informações, que puderam ser analisadas através da triangulação dos dados, 

buscando-se responder aos objetivos específicos. Nessa parte do documento encontra-se, 

portanto, os procedimentos realizados tanto nas pesquisas bibliográfica e documental, quanto 



21 

no estudo de caso. Adicionalmente verificam-se, na metodologia, os passos para a elaboração 

e gravação dos vídeos, bem como informações técnicas. 

Cabe ressaltar que o estudo de caso, ocorreu na Loja Colaborativa Gambiarra – Espaço 

Criativo e Coletivo, situada na Barra, na cidade de Salvador/Bahia. Essa loja colaborativa 

abarca atualmente 37 (trinta e sete) Microempreendedores Individuais, o que possibilitou uma 

definição mais clara quanto aos materiais, procedimentos e métodos, necessários à elaboração 

do produto final. A escolha por este espaço para aplicação do estudo de caso se deu pela 

facilidade de localização de vários Microempreendedores Individuais em um mesmo espaço 

físico. Soma-se a esta facilidade, a identificação da necessidade por capacitações profissionais, 

para os microempreendedores desta loja, identificada quando da aplicação de uma oficina 

profissional por parte do autor deste projeto. 

 

 

2. RELATÓRIO DESCRITIVO  

 

2.1. Estado da Técnica  

 

2.1.1. Empreendedorismo 

 

Nas últimas décadas, muitos estudos desenvolvidos no campo do empreendedorismo 

têm colocado o assunto em uma posição de destaque no cenário mundial enquanto movimento 

socioeconômico (KAKOURIS & GEORGIADIS, 2016). De acordo com Filardi, Barros e 

Fischmann (2014), o aumento no número de publicações, bem como do espaço obtido em 

eventos e revistas científicas, demonstra a efetiva importância do tema.  

Segundo Brito (2016), Richard Cantillon (c. década de 1680 – 1734) foi o primeiro autor 

a utilizar a expressão ENTREPRENEUR em seu ‘Ensaio Sobre a Natureza do Comércio em 

Geral’ (Essai su Lature du Comercce em General, 1755). Desta feita, Cantillon apud Brito 

(2016), definiu o empreendedor como um homem de negócios independente e que assume 

riscos, sendo ele o participante mais ativo e central de um sistema econômico. Soma-se a esta 

definição a de que o empreendedor é um indivíduo que assume riscos ao comprar produtos para 

revender depois, a um preço incerto (CANTILLON apud TORRES, 2018). Interessante 

ressaltar como a definição proposta Cantillon ainda no Séc. XVIII é atual no que tange à 
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intrínseca característica de todo empreendedor em assumir riscos. 

Já para Jean Baptiste Say, conforme lembra Faria e Silva (2006), o empreendedor é 

definido como aquele responsável pelo controle dos negócios, abrangendo assim os salários, as 

matérias-primas, fatores de produção, juros pagos e lucros. Fillion (1988) complementa que 

Say é considerado o pai do empreendedorismo, pois incorpora à definição do empreendedor as 

habilidades de administração do negócio, e não apenas conceitos delimitados às características 

de um capitalista. Nesse momento, percebe-se que o conceito de empreendedor ganha maior 

amplitude ao incorporar o capitalista ao administrador, definições que, atualmente, são bem 

dissociadas no mundo dos negócios. 

Porém, na perspectiva de Deamer e Earle (2004) apud Faria e Silva (2006), foi   

Schumpeter quem remodelou e ampliou o conceito de empreendedor, incorporando a função de 

criar mudanças na alocação de recursos para a produção de bens e serviços. Percebe-se nesse 

momento mais uma incorporação conceitual, notadamente no que se refere à extrapolação de 

uma definição restrita a imagem de um investidor e/ou administrador, mas também a de um 

inventor, criador e inovador. 

 

Se preferimos chamar o gerente ou o dono de um negócio de “empresário”, ele então 

seria um entrepeneur faisant ni bénéfice ni perte, sem função especial e sem 

rendimento de tipo especial. Se os possuidores dos MEIs os de produção produzidos 

fossem chamados de “capitalistas”, então só poderiam ser produtores, em nada 

diferindo de outros produtores, e, como os outros, não poderiam vender seus produtos 

acima dos custos dados pelo total de salários e da renda da terra. (SCHUMPETER, 

1982, p. 58). 

 

Para corroborar com esta ampliação de conceito, Fillion (1999) argumenta que, 

alicerçado na obra clássica de Say (Traité d´economie politique - 1803), Schumpeter ainda 

agrega o papel da inovação como próprio do empreendedor, denominando essa ação de 

‘destruição criativa’. O próprio Schumpeter (1997) define destruição criativa como a 

substituição de uma tecnologia por outra, que possui o poder de gerar grande impacto na 

sociedade. Percebe-se, assim, que o termo inovação passa a ser associado ao empreendedorismo 

a partir das ideias trazidas por Schumpeter que defende a ideia da criação e implantação de 

novidades como parte da cultura organizacional e como motor de novos fluxos econômicos. 

Coura et. al. (2018) corrobora que, para Schumpeter, o empreendedor é a essência da 

inovação. Tometich & Silva (2018) lembra que, apesar da obra de Schumpeter não possuir em 

sua essência o foco no estudo do empreendedorismo, o mesmo considerou a ação do empresário 

como principal fator de desestabilização de fluxos circulares e contínuos da economia. 
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Certamente, sem a inquietação, peculiar ao empreendedor, as inovações não ocorreriam e 

muitas oportunidades não existiriam. 

Como pôde-se verificar, grandes nomes contribuíram, inicialmente e de forma densa, 

para formação dos conceitos acerca do empreendedorismo: Richard Cantillon (c. década de 

1680 – 1734), Jean Baptiste Say (1767 – 1832) e Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950). Esses 

autores foram os precursores e abriram caminhos para discussões mais aprofundadas sobre o 

tema.  

Seja definido como participante mais ativo de um sistema econômico, ou como 

responsável pelo controle de um negócio ou, ainda, um agente de mudanças, o empreendedor é 

uma figura importante no desenvolvimento de uma sociedade.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que existem escolas do pensamento que aprofundam a 

busca pelo entendimento desse comportamento. Zarpellon (2010) apresenta a teoria econômica 

associada ao tema empreendedorismo e inovação, e a teoria comportamentalista relacionada a 

aspectos como criatividade e intuição. Desta feita, para Torres (2018), os fatores de sucesso do 

empreendedor, conforme a teoria econômica, são estabelecidos pelas condições de mercado, 

enquanto para a teoria comportamentalista o sucesso é resultado do comportamento do 

empreendedor. 

Já no que se refere à premissa do ambiente planejado de inovação, Drucker (2002) 

qualifica os empreendedores como pessoas que inovam através da busca deliberada e 

organizada por mudanças capazes de gerar melhorias para a economia e a sociedade em geral. 

O empreendedor é aquele que sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a explora como 

sendo uma oportunidade (DRUCKER, 1987, p.36). Drucker (2002) ainda sugere que o 

surgimento da economia empreendedora se enquadra em um evento cultural e psicológico, além 

de econômico e tecnológico.  

É nesse contexto de oportunidades que é cabível a ideia de Drucker (2002) de que o 

principal instrumento do empreendedor é a inovação. O autor, pupilo dos Joseph Schumpeter, 

já na altura dos seus noventa anos, ainda avançou nas discussões sobre o futuro do próprio 

sistema capitalista, conforme ressalta Mason (2017): 

 

O argumento de Drucker, repousa na premissa de que os velhos fatores de produção 

– terra, trabalho e capital – tornaram-se secundários em relação à informação. [...] 

Drucker observou o capitalismo rico de informação, dos anos de 1980, e imaginou em 

traços amplos a economia de rede que emergiria nos vinte anos seguintes. (MASON, 

2017, p. 178). 
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O visionário Peter Drucker observou o que aconteceria em uma economia fomentada 

pelo empreendedorismo e em constante movimento em direção às inovações, cujo principal 

insumo seria a informação. O trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de 

negócios é fazer os negócios de hoje serem capazes de fazer o futuro, transformando-se em um 

negócio diferente [...]. Empreendedorismo não é nem ciência, nem arte. É uma prática. 

(DRUKER, 1974, p. 25).  

 

 

2.1.2. Tipos de inovação  

 

Para começar a contextualização sobre inovação, é importante apresentar, qual 

documento servirá de base para conceituar e classificar esse termo. São muitos os trabalhos e 

as organizações que definem o que é inovação, e quais as suas classificações. Um importante 

documento que trata do assunto é o Manual de Oslo (2018), que se apresenta como: 

 

O Manual de Oslo fornece diretrizes para coletar e interpretar dados sobre inovação. 

Procura facilitar a comparabilidade internacional e fornece uma plataforma para 

pesquisa e experimentação em medição de inovação. Suas diretrizes destinam-se, 

principalmente, a apoiar os institutos nacionais de estatística e outros produtores de 

dados sobre a inovação, projetar, coletar e publicar medidas de inovação para atender 
a uma série de pesquisas e necessidades políticas. Além disso, as diretrizes também 

são projetadas para serem usadas diretamente pelos os usuários, pesquisadores do 

assunto inovação. (MANUAL DE OSLO; 2018; traduzido) 

 

A inovação é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e pode afetar setores 

econômicos e países de diversas maneiras (MANUAL DE OSLO, 2018). Ainda conforme 

expõe o manual acima, o esforço em estudar e medir a inovação pode ajudar na criação de 

políticas públicas voltadas ao tema. Verifica-se, ainda, no Manual de Oslo (2018), como a 

inovação pode ser classificada. De acordo com o documento, existem três tipos de inovação: 
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Quadro 01 – Tipos de inovação nas empresas - Manual de OSLO (2018) 

Tipos de Inovação Manual de OSLO 

 

 

 

Inovações de Produto  

(Product Innovation) 

Introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. 

 

 

Inovações de Processo  

(Process Innovation) 

Implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. 

Incluem-se mudanças significativa sem técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. 

 

Inovações Organizacionais  

(Organisational Innovaton) 

Implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização 

do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

 

 

Inovações de Marketing  

(Marketing Innovation) 

Implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou 

em sua embalagem, no posicionamento do produto, 

em sua promoção ou na fixação de preços. 

Fonte: Manual de OSLO (2018) – Quarta Edição. 

 

No Brasil, a Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016, conhecida como Marco Legal da 

Inovação, trouxe uma série de regras favoráveis à implementação de novas estratégias de 

marketing e vendas, novos produtos e conceitos no mercado. O Artigo 2º, Inciso IV, dessa Lei, 

conceitua inovação como: 

 

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 
que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

(BRASIL, 2016, on-line). 

 

Complementando a definição acima, cabe aqui, nesse momento, esclarecer o que é 

invenção e criação. Para Silveira (2005), invenção é a criação de uma coisa nova e 

industrializável e, neste sentido, a criação está intimamente ligada ao ato de inovar. Paesani 

(2015) ressalta ainda que, criar um invento é diferente de revelar uma descoberta. A invenção 

industrial é diferente das demais criações do espírito, não só pelo fato de possuir uma utilidade 
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clara, como também por seu caráter abstrato, não encontrável na natureza. (SILVEIRA; 2005). 

Percebe-se, assim, que inovação é a inserção de novidades (invenções) ou 

aperfeiçoamentos (modelos de utilidades) no ambiente produtivo, através do processo criativo. 

Ter ideias não é o mesmo que ser inovador. Inovação é execução, e não inspiração. Muitos têm 

ideias, poucos dão os passos necessários para concretizar o que imaginam, ressalta Asthon 

(2016). 

Outro importante instrumento regulatório que trata do assunto supracitado é o Decreto 

nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Esta 

regulamentação criou as condições legais necessárias para a aplicação do novo Marco Legal da 

Inovação no Brasil. 

Vale destacar, ainda, que determinantes da atividade de inovação diferem entre pequenas 

e grandes empresas (AVELLAR; BOTELHO, 2015). Segundo Avellar e Botelho (2015), para 

as pequenas empresas, o conhecimento disponível nessa temática (inovação) é auferido através 

da análise da cadeia produtiva, das relações com instituições de ensino e pesquisa, e outras de 

naturezas diversas, como relacionamento com associações comerciais, sindicatos, dentre outros. 

Para isso, 

 

... é indispensável a participação e cooperação de toda a equipe da Micro e Pequena 

Empresa – MPE, que busca inovação durante o processo, já que inovar provém de 

ideias. O gestor, portanto, tem o papel de estimular e incentivar a participação das 

pessoas, além de promover ferramentas para a continuidade do processo de inovação 

(SEBRAE, 2014).  

 

As pequenas empresas podem se destacar como fonte significativa de inovação pelo 

nível de flexibilidade estratégica e capacidade de produzir inovações orientadas para o mercado 

(ZORTEA-JOHNSTON et. al., 2011). Segundo Maia (2012), soma-se a isso o fato que a 

sobrevivência e o sucesso das pequenas empresas dependem fortemente da inovação. Dessa 

forma, a competitividade torna-se preponderante para o desenvolvimento econômico do país. 

Nota-se assim que, a busca por se manter no mercado força os pequenos negócios a se 

reinventarem constantemente, fazendo uso da prerrogativa de facilidade de incorporação de 

mudanças no seu modelo de negócio. 

Apesar dos pequenos negócios não possuírem setor especializado em P&D (Pesquisa & 

Desenvolvimento), Motta e Trevisan (2004) defendem que a inovação sistemática para 



27 

quaisquer organizações, passa pelo monitoramento de fontes internas e externas, adequadas a 

cada tipo e tamanho de empresa. Drucker (2002) complementa que qualquer empresa possui o 

objetivo maior de criar consumidores e, para isso, as suas funções básicas devem ser: marketing 

e inovação.  

Ainda em conformidade com Drucker (2002), a inovação pode acontecer pela 

ocorrência da consequência de fatos inesperados à rotina do negócio, por incongruências 

externas, por necessidade de adaptação, por mudanças na indústria ou no mercado, mudanças 

demográficas e de percepção e aquisição de novos conhecimentos por parte da organização. 

 Oliveira et. al. (2015) argumentam que as MPEs brasileiras têm se esforçado bastante 

para exercer atividades inovadoras, e ressaltam que estas precisam avançar no que se refere à 

promoção da inovação sistêmica. Nesse sentido, para Maia (2012), tais negócios possuem um 

esforço inovativo maior que as médias e grandes empresas. Na busca por dirimir tal situação e 

compreender melhor o papel da inovação empresarial, Nelson e Winter (1977) advogam que há 

a necessidade de entender os processos envolvidos, como são administrados e quais os 

resultados inovadores oriundos dos insumos de inovação. 

Nessa perspectiva, Rothwell (1977) lembra que o processo de inovação abarca aspectos 

técnicos e socioeconômicos interagidos na empresa, entre empresas e no ambiente econômico, 

técnico, competitivo e social. Há, portanto, duas premissas importantes para compreender o 

processo inovativo: (1) a ideia de que a inovação não se limita apenas ao produto ou à inovação 

tecnológica (SAWHNEY, WOLCOTT; ARRONIZ, 2006); e (2) a não restrição quanto ao porte 

da empresa (ROMERO; MARTÍNEZ-ROMÁN, 2012; TIDD; PAVITT, 2008). Portanto, afora 

o tamanho da empresa, a inovação deve ser uma rotina no modelo de gestão e não se restringir 

somente à criação de novos produtos e serviços, mas sim à toda estrutura e cultura 

organizacional da mesma. 

Tudo o que é gerado pelo processo criativo e inovativo, conforme Vieira, Zilli & Bruch 

(2017), deve originar um monopólio temporário ao agente inovador, que é garantido pela 

Propriedade Intelectual.  

 

Os direitos de propriedade, dependendo do arcabouço institucional, constituem-se em 

um mecanismo que facilita a realização do investimento, de modo a permitir a 

passagem do conhecimento básico ao aplicado, com uso específico na atividade 

produtiva. O marco regulatório que se constituiu no Brasil desde os anos de 1990 criou 

uma dinâmica própria de inovação na agricultura e na indústria nacional. A ideia não 

foi limitar a concorrência, mas favorecer o ambiente empresarial para que pudesse 

investir com impacto na expansão da renda e do emprego (VIEIRA; ZILLI; BRUCH, 
2017, p. 06) 
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Esse monopólio temporário abrande todos os direitos inerentes à atividade intelectual, 

podendo envolver os campos da indústria, ciência, literatura e artes (CNI, 2017), e tem como 

finalidades: I) garantir o investimento de longo prazo, diminuindo os riscos inerentes ao 

processo de inovação; II) proteger o novo conhecimento e as inovações; III) disponibilizar 

informações estratégicas; IV) atrair e potencializar investimentos em áreas relevantes; e V) 

manter a segurança jurídica do ambiente de negócios que envolva ativos intangíveis (VIEIRA; 

ZILLI; BRUCH, 2017). 

 

 

2.1.3. Microempreendedores Individuais 

 

De acordo com BRASIL (2008), a figura do MEI – Microempreendedor Individual foi 

instituída através da Lei nº 128 de 19 de dezembro de 2008 (que alterou a Lei nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006). Para Oliveira e Forte (2014), um dos principais objetivos dessa Lei, foi o 

de tirar mais de 10 milhões de pessoas que trabalhavam por conta própria da informalidade.  

No entanto, para Pimentel (2012), as mudanças começaram a ocorrer já na aprovação 

do Estatuto das Microempresas em 2006, que já havia instituído uma série de benefícios para 

os pequenos empresários. 

 

Com o advento dessa nova lei, surgiu uma grande oportunidade de regularização de 

milhares de profissionais que hoje atuam na informalidade e o consequente aumento 

da arrecadação, e também deve implicar numa maior profissionalização desses 

empreendedores, que precisarão controlar melhor suas contas para medir a 

rentabilidade, a viabilidade e a continuidade do seu pequeno negócio (SANTOS; 

FREITAS, 2012 apud OLIVEIRA; FORTE, 2014, p. 32). 

 

Como descrito anteriormente, o Empresário Individual no Brasil, indivíduo foco dessa 

contextualização, pode-se formalizar como Microempreendedor Individual – MEI, Empresário 

Individual – EI ou Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.  

No caso específico do Microempreendedor Individual, de acordo com o CGSN (2018), 

o mesmo pode faturar até R$ 81 mil anuais e contratar até 01 (um) empregado, com o salário 

do teto da categoria. O MEI é uma pessoa física, com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoal 

Jurídicas). (BRASIL 2008). 

Para efeito de comparação com o MEI, seguem algumas definições importantes, de 
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acordo com a Lei 123/2006 e o Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), sobre os outros tipos 

de empresários individuais permitidos pela legislação brasileira: 

• EI: Assim como o MEI, o Empresário Individual é uma pessoa jurídica. Seu faturamento 

anual máximo pode chegar até a R$ 360 mil, para ser considerado ME (Microempresa), 

e superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões, sendo EPP (Empresa de 

Pequeno Porte), conforme estabelece a Lei 123/2006. Esse tipo de empresário individual 

pode contratar quantos empregados lhe convier. (BRASIL, 2006). 

• EIRELI: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é constituída por uma 

única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não 

será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (BRASIL, 

2002). Vale as mesmas regras utilizadas para os MEIs para enquadramento quanto ao 

porte e podem contratar o número de empregados que considerar necessário. 

O arcabouço legal que compõe o ambiente regulatório para o Microempreendedor 

Individual, sofreu alterações importantes durante o tempo, conforme pode-se verificar através 

de informações disponibilizadas pelo SEBRAE. Abaixo seguem as principais regulamentações: 

 

Quadro 02 – Síntese da história regulatória do Microempreendedor Individual 

(continua) 

LEGISLAÇÃO PONTO CENTRAL 

Lei Complementar nº 123/2006 -

(Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa) 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, também conhecido como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 

Lei nº 11.598/2007 Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 

de Empresas e Negócios - REDESIM e estabelece normas gerais para a 

simplificação e integração do processo de registro e legalização de  

empresários e de pessoas jurídicas. 

Lei Complementar nº 128/2008 Cria a figura do Microempreendedor Individual - MEI e modifica partes 

da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei Complementar 123/2006. 

Resolução CGSIM nº 1, de 1º de 

julho de 2009 

Aprova o Regimento Interno do Comitê para Gestão da Rede Nacional 

para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. 

Resolução CGSIM nº 2, de 1º de 

julho de 2009 

Estabelece as normas para registrar e legalizar o Microempreendedor 

Individual - MEI. 

Resolução CGSIM nº 16, de 17 de 

dezembro de 2009 

Estabelece as normas sobre a padronização de endereços na REDESIM e 

no cadastramento do Microempreendedor Individual - MEI. 
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Quadro 02 – Síntese da história regulatória do Microempreendedor Individual 

(conclusão) 

LEGISLAÇÃO PONTO CENTRAL 

Decreto nº 6.884/2009 Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM. 

Lei Complementar nº 139/2011 Altera o limite de faturamento do MEI para até R$ 60.000,00 e modifica 

partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei Complementar 

123/2006. 

Resolução - RDC 49/2013 – 

ANVISA 

Estabelece normas sobre a regularização do Microempreendedor 

Individual - MEI em atividades econômicas/ocupações de interesse da 

vigilância sanitária. 

Lei Complementar nº 147/2014 Altera a Lei Complementar nº 123/2006, com simplificação de processos 

e procedimentos, impede o aumento de IPTU, cobranças de taxas diversas 

e normatiza o processo de cobranças de taxas associativas para o MEI, bem 

como modifica partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei 

Complementar 123/2006. 

Lei Complementar nº 155/2016 Altera o limite de faturamento do MEI para até R$ 81.000,00 e modifica 

partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - Lei Complementar 

123/2006. 

Resolução CGSIM nº 36, de 02 de 

maio de 2016 

Estabelece as normas a respeito do cancelamento do Microempreendedor 

Individual inadimplente com o pagamento do DAS-MEI e a DASN-

SIMEI. 

Resolução CGSN nº 134, de 13 de 

junho de 2017 

Estabelece normas sobre a possibilidade de parcelamento de dívidas 

tributárias do Microempreendedor Individual - MEI. 

Resolução CGSIM nº 39, de 28 de 

agosto de 2017 

Estabelece normas a respeito do cancelamento do Microempreendedor 

Individual inadimplente com o pagamento do DAS-MEI e a DASN-

SIMEI. 

Resolução CGSIM nº 44, de 29 de 

janeiro DE 2018 

Altera prazo de suspensão de CNPJ do MEI para 95 dias, caso não haja 

adequação e altera data para baixa pela Receita Federal para fevereiro de 

2018. 

Resolução CGSN nº 140, de 22 de 

maio de 2018 

Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Simples Nacional). Regulamenta o atual limite do faturamento anual de 

R$ 81.000,00. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SEBRAE (2018). 

 

Na visão de Lopes (2012), tal arcabouço regulatório concede aos autônomos como 

costureiras, manicures, professores particulares, dentre outros, a devida formalidade necessária 
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ao exercício da cidadania empresarial e a garantia dos direitos estabelecidos por legislação 

específica. Pacobahyba (2011) explana que, em plena consonância com as recentes 

transformações da sociedade proporcionadas pela tecnologia, o MEI conta com uma importante 

ferramenta na rede mundial de computadores (Portal do Empreendedor), a fim de obter 

esclarecimentos sobre os benefícios, direitos, obrigações e orientações gerais da formalização. 

No que tange aos Microempreendedores Individuais – MEI, perfil central de estudo 

desse trabalho, as estatísticas disponibilizadas pelo Portal do Empreendedor demonstram 

números consideráveis de crescimento no cadastro. Em 31 de dezembro de 2009, ano de 

lançamento do programa, o número de cadastros acumulados de MEI era de 0,67% (44.188 

inscritos) do total de cadastros realizados até 31 de maio de 2018 (6.944.065 inscritos).  

Percebe-se um crescimento considerável de empresários inscritos na forma de MEI. 

Sendo assim, é possível afirmar que um dos propósitos da implantação da figura jurídica do 

Microempreendedor Individual é o aspecto socioeconômico, que se apresenta nos benefícios 

estabelecidos pela Lei nº 128/2008 (FERNANDES; MACIEL; MACIEL, 2012). Na medida em 

que um número considerável de pessoas passa a registrar as suas atividades profissionais junto 

ao Estado através dessa legislação, mais brasileiros conseguem acesso à assistência pública 

como aposentadorias, auxílio doença e por invalidez, salário maternidade, pensão por morte e 

auxílio reclusão (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2018). 

Nota-se, no entanto, de acordo com as estatísticas do Portal do Empreendedor (2018), 

que a linha de tendência de crescimento no número de registros acumulados de 

Microempreendedores Individuais foi levemente desacelerada entre os anos de 2016 e 2017. 

Constatou-se que o maior motivo da diminuição no número de registros de MEI acumulados 

foi a baixa por débitos dos mesmos com o fisco, segundo o levantamento de dados feito pelo 

SINAC – Sistema de Dados do Simples Nacional, entre os anos de 2016 e 2017. 

Foram 60.043 CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) baixados por estarem em 

débito com o fisco. Em todos os estados da federação o motivo ‘débito’ foi o principal causador 

da exclusão do registro de Microempreendedores Individuais. Para o ano de 2016 e 2017 

ficaram de fora apenas o Amapá e Piauí, cujo principal motivo das baixas foi a falta das 

inscrições estadual e municipal dos Microempreendedores Individuais (SINAC, 2018). Para 

Yoshitake (2018), os impostos devem estar incluídos nos controles financeiros dos MEIs, 

devendo os mesmos estarem sempre atentos aos pagamentos do carnê DAS (Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional). É portanto, de suma importância, que os 
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microempreendedores tenham acesso à conhecimentos que favoreçam a administração 

financeira do negócio como forma de evitar, entre tantos outros débitos não quitados, o não 

pagamento dos impostos. 

Em se tratando de peculiaridades regionais, cabe uma comparação relevante aqui: a 

quantidade de MEI formalizados em cada estado. De acordo com o Portal do Empreendedor 

(2018), quando se compara o ano de 2010 (primeiro ciclo que compreendeu estatísticas dos 

doze meses do ano e que incluiu todos os estados da federação), com os dados de 2018 

disponibilizados nas estatísticas oficiais e acumuladas, percebe-se a seguinte movimentação:  

 

Gráfico 01 – Registros Acumulados de MEI – Unidade da Federação 

 

       Fonte: Adaptado de Portal do Empreendedor (2018), on-line. 

 

 

Para melhor visualização, utilizou-se aqui a comparação dos anos de 2010 (em função 

de ser o primeiro ano em que todos os estados registraram MEI através do Portal) e 2018 (até 

31 de maio – data de realização da pesquisa). Pode-se verificar que algumas Unidades da 

Federação tiveram a representação do número de Microempreendedores Individuais 
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houveram os estados em que o número de MEI ativos diminuiu (PORTAL DO 
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EMPREENDEDOR, 2018, on-line).  

Os maiores destaques no crescimento da participação nacional foram São Paulo e Minas 

Gerais que, de acordo com dados levantados, passaram de 20,25% para 26,06% e de 9,42% 

para 11,55%, respectivamente. Os destaques para a diminuição na participação de MEI 

acumulados são os estados da Bahia e Rio de Janeiro.  

Até a data de 31 de maio de 2018, a participação da Bahia no cenário nacional de 

cadastros de Microempreendedores Individuais caiu de 9,59% para 5,55%, e o Rio de Janeiro 

registrou uma queda de 13,64% para 11,54%. Verificou-se, nesse sentido, que a Bahia, local 

escolhido para a realização do estudo de caso dessa pesquisa, saiu do 3º lugar para o 6º lugar 

no ranking de Microempreendedores Individuais acumulados em um período de 7 anos e 5 

meses (janeiro de 2010 a maio de 2018).  

No caso específico da Bahia, estado que abrange o público alvo do estudo de caso 

apresentado aqui, também se constatou que a imensa maioria das baixas de pequenos 

empreendimentos foi por motivo de “débito”, como demonstra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 02 – Motivos para baixa de MEIs na Bahia (janeiro de 2010 a maio de 2018) 

 

         Fontes: SINAC (2018). 
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formalização do seu processo produtivo. Em um levantamento realizado pelo SEBRAE (2017) 

para verificar quais os principais motivos que levaram as pessoas a se tornarem 

microempreendedoras destaca-se, por exemplo, a vontade de serem independentes e o fato de 

precisarem de uma fonte de renda (SEBRAE, 2017). Nota-se, conforme Gráfico 03, que ser 

independente e obter uma fonte de renda são os maiores motivos para as pessoas se 

formalizarem de acordo com os dados do SEBRAE (2017):  

 

Gráfico 03 – Motivos para Registros dos MEIs - Brasil 

 

         Fonte: Adaptado de SEBRAE (2017). 
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completo aumentou em cerca de 88% de 2011 a 2017. Ainda segundo esse documento, uma das 

razões levantadas é o aumento do acesso a cursos superiores de forma geral no país (SEBRAE, 

2017). 

 

   Gráfico 04 – Escolaridade dos MEIs - Brasil 

 

           Fonte: Adaptado de SEBRAE (2017). 
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um nível intermediário de escolaridade, apresenta também o perfil de pessoas com mais 

experiência de vida e de mercado, o que, certamente, carece de uma didática que valorize este 

tempo de experiência, quando se trata de programas de qualificação profissional. 
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“alta classe alta”, com renda familiar per capita entre R$ 412,01 e R$ 3.515,01, conforme o 

SEBRAE (2017). Ainda de acordo com o SEBRAE (2017), para 23% dos entrevistados a 

informalidade esteve presente em um período de 8 a 12 anos das suas vidas. E, para cerca de 

20%, o trabalho informal foi uma fonte de renda por mais de 20 anos. 

A Lei 128/2008 surgiu já atenta à realidade financeira das pessoas que se enquadravam 

no perfil de trabalhadores informais que produzem por conta própria, quando isentou os 

mesmos de uma série de impostos e demais contribuições: 

 

Os MEIs são isentos de alguns impostos: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa Social sobre o 

Lucro Líquido (PIS), Contribuição Social (COFINS) e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Contribuições para entidades privadas de serviço social e de 

formação profissional vinculado ao sistema sindical e demais entidades de serviço 

social autônomo e demais contribuições instituídas pela União (ARRUDA, 2017).  

 

De acordo com Souza (2017), este tratamento tributário especial se deve às 

características específicas desse público. 

 

Em contrapartida, o Microempreendedor Individual é obrigado a pagar um valor fixo, 

ficando sujeito a valores simbólicos de impostos como: IRPJ (Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), CSLL (Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido), Cofins (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social) e PIS (Programa de Integração Social) (GONDIM et. al. 2017). 

 

As atividades permitidas ao enquadramento no Programa Microempreendedor 

Individual estão contidas na Resolução nº 94 de 2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional 

(CGSN) e, conforme o Portal do Empreendedor (2018), somam 490 CNAES (Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas). Em 13 de junho de 2017, a Resolução Nº 137/2017, do 

CGSN, excluiu da lista de atividades permitidas Arquivista de Documentos, Contador/Técnico 

Contábil e Personal Trainer (BRASIL, 2011 e 2017). 

Em suma, ser um MEI traz consigo uma série de vantagens que não apenas darão 

visibilidade ao negócio, como também o tornará muito mais rentável e seguro. Pode-se afirmar 

que na condição de microempreendedor o empregador, antes na informalidade, passará a ter 

existência jurídica sendo reconhecido como tal, uma vez que terá CNPJ, acesso a produtos e 

serviços bancários como crédito, baixo custo dos tributos, além de direitos e benefícios 

previdenciários especiais. 
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2.1.4. Capacitação profissional 

 

A educação voltada ao empreendedorismo tem crescido consideravelmente nas últimas 

décadas. Para Arasti, Falavarjani e Imanipour (2012), essa modalidade de educação cumpre um 

papel fundamental no desenvolvimento da cultura empreendedora na sociedade contemporânea, 

uma vez que as configurações do mercado de trabalho, tem levado muitas pessoas e trabalharem 

por conta própria. 

Nesse sentido, Bakar et. al. (2015) afirmam que encarar obstáculos como oportunidades 

para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários ao empreendedorismo é 

vital para a economia de um país. Os autores complementam que o processo de capacitação e 

formação do empreendedor passou a ser um tema mais amplamente estudado, haja vista o 

potencial de desenvolvimento econômico proporcionado pelo empreendedorismo. 

Interessante ressaltar que o entendimento de que a habilidade empreendedora seria nata 

para alguns seres humanos é contestado por Dornelas (2015), defensor da aquisição e 

aprendizagem das capacidades ou características empreendedoras: 

 

Habilidades técnicas (possuir know-how técnico), saber escrever, ouvir, liderar e 

trabalhar em equipe; habilidades gerenciais (áreas envolvidas na criação, 

desenvolvimento e gestão da nova empresa), tais como marketing, finanças, produção, 

entre outras; e características pessoais, como disciplina, orientação para inovação e 

para mudanças, persistência e propensão a assumir riscos, são os pontos fundamentais, 

na capacitação e formação de um bom empreendedor (DORNELAS, 2015). 

 

Em razão de dificuldades operacionais, Silva e Klein (2017) complementam que, para 

os MEIs, a busca por capacitações disponibilizadas através dos meios da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), são as mais adequadas à sua rotina de trabalho. Ademais, 

conforme salienta Rodrigues (2018), essas TIC’s, tornaram os espaços comunicacionais mais 

democráticos graças às mídias digitais e tecnologias como sites de vídeos, blogs e redes sociais.  

Nota-se, desta feita, uma ampla gama de oportunidades de capacitação profissional por 

meio de redes sociais como Youtube, Instagram e Facebook. Videoaulas disponibilizadas 

gratuitamente sobre assuntos específicos e para públicos ainda mais específicos são cada vez 

mais propagados na internet. 

Para o público ‘Empreendedores’, o SEBRAE (2018) indicou 10 canais de vídeos, no 

Youtube, todos voltados aos pequenos empreendedores de uma forma geral. Nas descrições dos 

mesmos, pode-se verificar o produto oferecido nos vídeos, bem como para qual público é 



38 

destinado. De acordo com a instituição, os 10 canais com suas respectivas descrições, seriam: 

 

Quadro 03 – Canais de vídeo destinados a empreendedores – SEBRAE (2018) 

(continua) 

CANAL DE VÍDEOS DESCRIÇÃO 

TV SEBRAE O conhecimento é o melhor parceiro do empresário e o SEBRAE 

desenvolve uma série de vídeos sobre "educação empreendedora", 

"orientação empresarial" e "casos de sucesso", para ajudar o empresário 

na gestão do seu negócio.  

CANAL ENDEAVOR BRASIL Somos a organização líder no apoio a empreendedores de alto impacto ao 

redor do mundo. Acreditamos que um país com mais empreendedores que 

sonham grande, inovam, quebram paradigmas e colocam paixão em tudo 

o que fazem é um país melhor para todos. Por isso, trabalhamos para 

transformar o Brasil em uma das grandes referências em 

empreendedorismo no mundo! Aqui, você encontra respostas às principais 

dúvidas sobre Gestão, Marketing, Crescimento, Finanças e Planejamento 

Estratégico para empreendedores e startups, além de histórias inspiradoras 

que podem ser o clique que faltava para melhorar o seu negócio. Seja 

muito bem-vindo ao nosso canal!  

CANAL ÉRICO ROCHA ÉRICO ROCHA: Seja bem-vindo(a) ao maior canal de Marketing Digital 

e Empreendedorismo do YouTube. São mais de 1500 vídeos com técnicas 

de vendas, estratégias, sacadas para empreendedores e aspirantes a 

empreendedores. Aqui eu compartilho todo o meu conhecimento de forma 

gratuita para que você possa alavancar suas vendas ou criar um negócio 

digital do absoluto zero.  

CANAL BRUNO PICININI Eu Ajudo Profissionais, PMEs e Empreendedores a Bombarem Seus 

Negócios Através do Marketing. 

CANAL MARCUS MARQUES Empreendedor obcecado por resultados. Mentor, Palestrante, Diretor 

Executivo do Instituto Brasileiro de Coaching - IBC, a maior empresa de 

Coaching & Desenvolvimento Humano no Brasil, que começou com seu 

Pai do zero há 05 anos e hoje possui mais de 200 colaboradores e 

faturamento anual de algumas dezenas de milhões, tendo treinado mais de 

200.000 pessoas. Já construiu programas de desenvolvimento de liderança 

e equipes para empresas como Magazine Luiza, Cielo, Arezzo, Ministério 

Público Federal e dezenas de outras. Jovem, e sonhador, é apaixonado por 

gerar valor na vida das pessoas. 
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Quadro 03 – Canais de vídeo destinados a empreendedores – SEBRAE (2018) 

(conclusão) 

CANAL DE VÍDEOS DESCRIÇÃO 

CANAL MAN IN THE ARENA O Man in the Arena é um videocast sobre empreendedorismo e cultura 

digital apresentado por Leo Kuba e Miguel Cavalcanti. O canal foi 

destaque na The Next Web (um dos cinco podcasts de empreendedorismo 

em destaque na América Latina), Endeavor (9 dos melhores podcasts para 

empreendedores), e Exame (8 canais do YouTube que todo empreendedor 

deveria acompanhar). 

CANAL STARTUPI O Startupi nasceu em 2008 para construir o ecossistema brasileiro de 

startups, agregar conhecimento-chave e inspirar a todos que tem espírito 

inovador. Começamos como um site de notícias sobre negócios 

inovadores que surgiam na Internet brasileira e nos tornou uma base de 

conhecimento, atualizada com informações do mercado, que combina 

inovação, tecnologia, negócios, empreendedorismo e investimentos. 

Também promovemos eventos, criamos conteúdos com diferentes 

objetivos (em diversos meios e formatos) e realizamos ações especiais 

para marcas e empresas (internas ou externas, on-line ou off-line). 

CANAL ALMA DO NEGÓCIO Programa inteligente, com uma linguagem clara e objetiva, voltado para 

empreendedores, consultores, impulsionadores da nossa economia e 

empresas que primam pela excelência e querem buscar um diferencial, 

inovação e promover o desenvolvimento sustentável das empresas. 

Sinônimo de Inovação, sucesso, inteligência, clareza e objetividade! 

AMPLIE SUA VISÃO!!! Vai ao ar ao vivo toda quinta-feira as 18h45 pelo 

www.justtv.com.br. 

CANAL ARATA ACADEMY Você melhorando sempre. A Arata Academy oferece cursos on-line de 

educação continuada para adultos em temas como: Aprendizado, 

Produtividade pessoal, Finanças pessoais, Empreendedorismo, Carreira 

profissional, Amor e relacionamentos saudáveis, Comunicação, Coaching 

e mudança de hábitos. (informações retiradas do site 

https://www.arataacademy.com/port/sobre/  

Fonte: SEBRAE/MS (2018) e YouTube (2019). 

No caso peculiar dos Microempreendedores Individuais, Zabala e Arnau (2010) apud 

Silva e Klein (2017) argumentam que as maiores dificuldades de aprendizado estão 

relacionadas à gestão do negócio, já que ele é responsável pelo funcionamento da empresa em 

suas atividades operacionais de rotina. Porém, esses empresários não identificam algumas das 

suas necessidades como competências do empreendedor por não se familiarizarem com a área 
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de gestão.  

Para Martinez (2018), a ausência de comportamento empreendedor e de planejamento 

prévio à abertura do negócio, bem como a falta de capacitação no processo de gestão, estão 

entre os principais motivos de fechamento de pequenas empresas no Brasil. Adiciona-se a estas, 

segundo o autor, a insuficiência de políticas institucionais de apoio, variáveis macroeconômicas 

e problemas pessoais e familiares. Sendo assim, o desenvolvimento de técnicas de ensino-

aprendizagem para a formação de empreendedores pode ser moldado com capacitações 

voltadas, também, para atividades operacionais dos negócios. 

Já para Silva e Klein (2017), uma ampla gama de instituições, incluindo Organizações 

Não Governamentais – ONGs, bancos comerciais, governos e organizações 

semigovernamentais, criaram programas de desenvolvimento de negócios para apoiar essas 

estratégias visando o crescimento desse público. Na visão dos autores, microfinanças, 

treinamentos de gestão e controles, são componentes bem conhecidos dos programas que 

trabalham com as competências dos empreendedores. 

Percebe-se, assim, que existem diferentes visões sobre a influência de políticas públicas 

voltadas ao empreendedorismo. Há os autores, como Martinez (2018), que defendem que as 

regulamentações, programas e demais ações direcionadas aos pequenos empresários no Brasil 

sejam insuficientes. Outros, no entanto, sustentam que há sim um considerável arcabouço de 

políticas públicas, praticadas por instituições governamentais, para governamentais e não 

governamentais, como é o caso de Silva e Klein (2017). Nota-se, na literatura, portanto, que 

uma análise mais coerente, no que tange políticas públicas para os micros e pequenos 

empreendedores, se aproxima de um cenário em que já existem muitas propostas e ações, mas 

que estas ocorrem de forma pulverizada no Brasil. 

 

Competências empreendedoras envolvem um conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes que, quando desenvolvidos e colocados em ação pelo indivíduo, de forma 

integrada e inter-relacionada com o seu contexto (especialmente empresarial), 

permitem que ele crie um novo empreendimento, ou que contribua para o crescimento 

e sucesso de seu negócio (SILVA &KLEIN, 2017, p.153). 

 

Zabala & Arnau (2010) apud Silva & Klein (2017) salientam que os programas voltados 

à formação dos empreendedores não devem se restringir à preparação para a estabilidade, mas 

sim para a constante busca por inovação. Desta forma, o indivíduo será capaz de evoluir, e de 

se adaptar, em um mundo de rápidas transformações sem perder de vista um sentimento de 

responsabilidade global com a sociedade.   
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2.1.5. Limitações aos empreendedores  

 

Para Chiavenato (2012), o risco é inerente à atividade empreendedora. O autor 

argumenta que não basta ter a ideia, mas que é preciso, também, assumir os riscos e 

responsabilidades da abertura do negócio. De acordo com Bateman (2011), apesar de ser 

necessária uma análise de mercado para buscar diminuir riscos, a tentativa e erro de novas 

entradas não deve ser descartada, principalmente, para quem pode pagar por elas, haja vista que 

é um risco consideravelmente alto. Assumir riscos, neste sentido, é parte da característica 

empreendedora e estes riscos podem ser antecipadamente analisados ou descobertos durante o 

andamento da atividade empreendedora já implantada. De toda forma, os riscos são limitações 

à atividade empresarial e estas limitações não podem ser desconsideradas. 

O GEM (Global Entrepreneurship Monitor), nos anos de 2016 e 2017, “ouviu” 

especialistas a respeito das limitações enfrentadas pelos empreendedores brasileiros. Na edição 

2016 percebeu-se um detalhamento dos fatores limitantes, enquanto a edição 2017 tratou dos 

temas de maneira mais generalizada, contudo, abarcando todos os pontos citados na edição do 

ano anterior.  

As limitações sofridas pelos empreendedores brasileiros geram riscos reais para os 

negócios. Neste sentido, para  

 No GEM 2016 encontram-se resultados referentes ao ambiente para se empreender no 

Brasil apontando importantes fatores e informações sobre as respostas dos especialistas, desde 

a forma mais estratificada a questionamentos pré-definidos. Afora os entraves específicos 

pormenorizados a seguir, é relevante considerar também a percepção dos especialistas sobre a 

queda na mentalidade empreendedora que é definida como a percepção que o indivíduo possui 

acerca das condições para se abrir uma nova empresa no país.  

Dentre os países pesquisados, o Brasil foi o que apresentou a maior baixa dessa 

percepção. Conforme o GEM (2016), esse fato ocorreu devido a desafios peculiares do 

ambiente interno como, por exemplo, o impeachment presidencial e o déficit fiscal agudo. Esse 

relatório aponta, ainda, a crise econômico-financeira, resultante do ambiente político, como 

uma situação preponderante para a diminuição do otimismo do empreendedor brasileiro. 

As principais respostas dos especialistas encontram consonância fundamentada nas 

literaturas disponíveis sobre cada fator citado, como verificada na tabela a seguir: 
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Quadro 04 – Fatores limitantes – Revisão de Literatura 

PRINCIPAIS FATORES LIMITANTES 

CITADOS PELOS ESPECIALISTAS 

REFERENCIAL TEÓRICO LEVANTADO 

Políticas Governamentais HENDGES (2018); TONDOLO (2018). 

Apoio Financeiro BERMEJO (2016); LIU (2017); GALDEREN 

(2011); PASTEL (2011). 

Educação e Capacitação TOMETICH (2014); BORGES (2014); SILVA 

(2014); MARTINS (2014); COSTA (2014); 

COLBARI (2015); BARKHAM (2017). 

Características da Força de Trabalho SEBRAE (2016); IPEA (2018). 

Normas Culturais e Sociais SUNG (2015); MACHADO (2014); NASSIF 

(2014). 

Clima Econômico BANCO MUNDIAL (2016);BBC (2016); CNN 

MONEY (2016); DEVECE (2016); PERIS-

ORTIZ (2016); RUEDA (2016); BEQIRI (2014). 

Pesquisa e Desenvolvimento HIRSCH-KREINSEN (2008). 

Acesso à Infraestrutura Física FIALHO (2018); SEBRAE (2016). 

Capacidade Empreendedora SEBRAE (2016). 

Custos do Trabalho, Acesso e Regulamentação OIT (2005). 

Contexto Político, Institucional e Social ANDRADE (2001); DIAS (2001); QUINTELLA 

(2001) 

CROZIER (2001); FRIEDBERG (1977). 

Programas Governamentais NERI (2014); ULYSSEA (2014); RACHTER 

(2014). 

Infraestrutura Comercial e Profissional SEBRAE (2017). 

Informações BEHLING (2015); CANCELLIER (2013); HITT 

(2013); IRLAND (2013); HOSKISSON (2013). 

Diferenças Devidas ao porte da Empresa SEBRAE (2016). 

Abertura de Mercado/Barreiras a Entrada BNDS (2018); SAE (2018); PEREIRA (2017). 

Corrupção OECD (2018); BERSH et al (2017); TI (2016); 

ENCCLA (2017); MOHALLEN (2017); 

RAGAZZO (2017). 

       Fonte: Pesquisa realizada pelo próprio autor. 

 

Observa-se que a Educação e a Capacitação aparecem em segundo lugar na colocação 

de fatores mais limitantes empatados com o Apoio Financeiro (Gráfico 5). Em 31,20% das 

respostas dos 90 especialistas entrevistados, tanto a educação e capacitação quanto o apoio 
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financeiro são importantes entraves na abertura e manutenção de empresas no Brasil. Verifica-

se, ainda, uma expressiva necessidade de fortalecimento de políticas governamentais para o 

empreendedorismo. O amparo, organização institucional e investimento no setor produtivo, 

portanto, constituem os maiores entraves à abertura e manutenção de uma empresa no Brasil: 

 

 

Gráfico 05 – Fatores Limitantes ao Empreendedorismo segundo Especialistas 

 

              Fonte: Adaptado de SEBRAE (2016). 

 

 As grandes dificuldades para os empreendedores brasileiros, segundo os especialistas, 

por conseguinte, se concentram em torno do apoio do estado à atividade empreendedora. É 

sabido que as três maiores limitações expressadas na pesquisa (Políticas Governamentais; 

Apoio Financeiro; Educação e Capacitação) têm como principal provedor o poder público. 

Nesse sentido, o governo, que é responsável pelo estabelecimento de legislações que promovam 

o setor produtivo, também é demandado, de acordo com a pesquisa, para possibilitar aportes 

financeiros e programas de educação e capacitação para os empresários. 

 Cabe relembrar a implantação do Microempreendedor Individual como um esforço de 

programa governamental para buscar facilitar a inclusão produtiva e social amparada pelo 

estado. Ademais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, é o 
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parceiro oficial dos MEIs no que se refere a aportes financeiros (PORTAL DO 

EMPREENDEDOR, 2018). Mas vale lembrar que 45% dos especialistas afirmam que o crédito 

e o meio de se conseguir o mesmo devem ser mais facilitados do que o que já existe de 

disponível atualmente (GEM, 2016). 

Soma-se a essa demanda a necessidades de capacitação e educação que, para o público-

alvo desse trabalho, é de responsabilidade do estado através do SEBRAE, conforme 

informações disponibilizadas no Portal do Empreendedor. O SEBRAE disponibiliza, dessa 

forma, uma gama de cursos voltados especificamente aos MEIs quais sejam: SEI – Comprar; 

SEI – Vender; SEI – Empreender; SEI – Controlar meu Dinheiro; SEI – Planejar; SEI – Unir 

Forças para Melhorar; SEI – Administrar; SEI – Formar Preços; SEI – Clicar e SEI – Inovar, 

através de cursos presenciais e on-line. Ademais, o SEBRAE possui um Canal no YouTube, 

todo voltado ao pequeno empreendedor, mas que possui uma série de vídeos específicos para o 

MEI denominado Show do MEI. 

Características da força de trabalho e normas culturais e sociais no Brasil, apresentam-

se como importantes fatores limitantes para os especialistas. Esses dois fatores, em 17,20% e 

16,10% das respostas, respectivamente, são notadamente suportes para um ambiente em que 

exista a disposição em se abrir e manter uma empresa. Além disso, estes fatores representam o 

nível de incentivos e apoios, das pessoas mais próximas, a quem possui o sonho empreender no 

país.  

Para os especialistas, os empreendedores brasileiros enfrentam a deficiência de uma 

educação e capacitação apropriadas, e estas se apresentam como fatores limitantes se 

comparadas aos países do BRICS* 2 . De acordo com o GEM (2016), dentre os países 

pesquisados, percebe-se que o Brasil apresenta uma considerável necessidade de investimento 

em educação e capacitação.  

 Os especialistas apontam recomendações para o Brasil através do relatório Global 

Entrepreneurship Monitor 2017, que se enquadra em três grandes áreas: Políticas 

Governamentais e Programas; Educação e Capacitação; e Apoio Financeiro. Para atender ao 

escopo desse documento, destacam-se as recomendações voltadas à educação e capacitação dos 

empreendedores brasileiros: 

 

                                                
2BRICS se refere aos países membros fundadores (o grupo BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China), formados por 

países que adotam uma política de cooperação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/País
https://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rússia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Índia
https://pt.wikipedia.org/wiki/República_Popular_da_China
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Quadro 05 – Recomendações para fator limitante “educação” – especialistas 

RECOMENDAÇÕES DESCRIÇÃO 

Investir em capacitações 

e mentorias 

Investimento em capacitação e mentorias, ou seja, programas governamentais que 

financiem ativos de conhecimento, e não somente estruturas. 

Apoiar as instituições 

que já fomentam o 

empreendedorismo 

Apoiar as instituições que já fomentam o empreendedorismo (Sebrae, Endeavor, 

Senac, etc.), integrando-as a um projeto estruturado. 

Incentivar o 

empreendedorismo nas 

mídias de massa 

Incentivo ao empreendedorismo nas mídias de massa: compartilhamento de 

experiências e de casos sucesso e insucesso por meio de programas televisões, 

propagandas, entre outros. 

Aproximar teoria e 

prática 

A aproximação da atividade empreendedora praticada intuitivamente com 

ambientes escolares, com a universidade, como a academia. O mesmo vale para 

aproximação entre pesquisa e boas tecnologias com quem se interessa em abrir um 

novo negócio. 

Educação 

empreendedora desde o 

ensino fundamental 

A inserção da educação empreendedora desde a escola fundamental. Quanto mais 

cedo o espírito empreendedor for disseminado, maior será a chance de se ter jovens 

empreendedores no futuro, com uma boa base de conhecimento sobre plano de 

negócios, estudo de mercado, fatores econômicos que afetam o negócio, dentre 

outros aspectos essenciais para se ter êxito. 

Fonte: SEBRAE – GEM 2017. 

 

As limitações encontradas pelos empreendedores são muitas, mas para os especialistas 

aqui considerados, as maiores delas estão em torno dos programas e políticas públicas, apoio 

financeiro e acesso a capacitações profissionais. Cabe salientar também que, apesar da pesquisa 

realizada com os especialistas ter o foco em empreendedores no geral, os MEIs podem se 

enquadrar na mesma, como se verá na triangulação das informações sobre esses fatores 

limitantes, os tipos de inovação e o que pensam os Microempreendedores Individuais 

participantes do estudo de caso desse trabalho. 

 

 

2.2. Problema  

 

Quais os formatos das capacitações profissionais acerca de gestão da inovação, 

benefícios da propriedade intelectual e transferência de tecnologia que mais atendem às 

demandas dos Microempreendedores Individuais? 
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2.3. Objetivo geral 

 

Realizar um diagnóstico com os Microempreendedores Individuais sobre a sua 

capacitação profissional, bem como os temas de maior importância, que culmine no 

planejamento e execução de um programa de mídia voltado a este público. 

 

 

2.3.1. Objetivos específicos 

 

• Elencar as limitações para a realização das atividades dos Microempreendedores 

Individuais no Brasil; 

• Realizar um diagnóstico sobre as limitações e demandas dos empreendedores, em um 

estudo de caso específico, por capacitações profissionais focadas na inovação. 

• Gravar videoaulas, voltadas às demandas por cursos, por partes dos 

Microempreendedores Individuais. 

 

 

2.4. Vantagens da proposta 

 

A grande vantagem do Programa de Mídia aqui descrito, é o fato de que a linguagem é 

específica para um público (MEI) que, conforme levantamento do estudo de caso realizado, 

possui pouca intimidade com o ambiente empresarial. Nesse ambiente, são comuns conceitos 

de gestão, de mercado, de proteção do negócio e estratégias de inovação, geralmente utilizados 

como conteúdo de Programas de Mídias, voltados a quem já possui alguma proximidade com 

o mundo das empresas. 

O próprio SEBRAE, como visto no referencial bibliográfico desse trabalho, indica 

canais de vídeos on-line com muito conteúdo interessante, porém voltados aos empreendedores 

em geral. A proposta aqui descrita tem a vantagem de oferecer ao mercado um Programa de 

Mídia que atende aos Microempreendedores Individuais especificamente, com linguagem leve 

e adequada a quem está chegando ao mundo empresarial através da Lei 128/2008 (BRASIL, 

2008). 

Ademais, pode-se ressaltar como uma vantagem premente das videoaulas sobre 
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inovação para os MEIs o fato de uma significativa parcela desses empresários preferirem se 

capacitar por meios eletrônicos on-line e gratuitos, como demonstra o estudo de caso descrito 

nesse relatório. 

 

2.5. Materiais, métodos e procedimentos 

 

Para a realização desse trabalho e atendimento ao tema geral estudado, as atividades de 

levantamento de informações foram estruturadas em três métodos de procedimento: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa estudo de caso. Desta feita, realizou-se para a 

elaboração do Programa de Mídia entregue uma pesquisa bibliográfica/documental dedutiva, 

descritiva e quali-qualitativa e um estudo de caso indutivo, descritivo e quali-qualitativo. 

Em um primeiro momento, ocorreu uma pesquisa bibliográfica e documental. O método 

científico de abordagem nessa fase foi dedutivo partindo-se da realidade geral disponibilizada 

nos artigos científicos, relatórios técnicos, manuais e base de dados estatísticos oficiais. Nessa 

parte da pesquisa, as variáveis estudadas para o levantamento do estado da técnica foram:  

1. Empreendedorismo. 

2. Tipos de Inovação. 

3. Microempreendedor Individual. 

4. Capacitação profissional. 

5. Limitações aos Empreendedores 

Para atender a parte dos objetivos específicos desse trabalho, ainda na pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental, aplicou-se a busca por informações acerca dos fatores 

limitantes à abertura e manutenção de empreendimentos no Brasil de acordo com especialistas 

pesquisados na GEM 2016. Ademais, ocorreu o levantamento das recomendações desses 

especialistas, buscado na GEM 2017. Também nessa fase, foram elencados os tipos de 

inovações segundo o Manual de Oslo na sua versão 2018.  

No quantitativo de 33 artigos e outros 18 trabalhos (Tabela 01), entre teses e 

dissertações utilizadas para a pesquisa bibliográfica, todos trouxeram pontos essenciais para 

a fundamentação teórica e contextualização do tema. Somam-se aos resultados abaixo mais 

21 documentos, sendo 03 Relatórios Técnicos e 18 planilhas com dados estatísticos retiradas 

do Portal do Empreendedor. 
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Tabela 01 – Plataformas pesquisadas 

PLATAFORMAS PESQUISADAS 
NÚMERO DE TRABALHOS 

ENCONTRADOS 

Periódico CAPES 33 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES 12 

Google Acadêmico 6 

TOTAL DE TRABALHOS UTILIZADOS  51 

        Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste projeto, 2018. 

 

Tanto as informações sobre os fatores limitantes e recomendações quanto os tipos de 

inovações, segundo o Manual de Oslo, por se tratar de dados que respondem parcialmente aos 

objetivos, compõem parte do estado da técnica desse relatório. Essas informações são 

apresentadas e, em seguida, trianguladas com os dados levantados e com os 

Microempreendedores Individuais que foram objeto do estudo de caso. 

O estudo de caso foi indutivo, descritivo e quali-qualitativo com os 

Microempreendedores Individuais, expositores de uma loja compartilhada situada na Barra, na 

cidade de Salvador, Bahia.  

Os métodos de coleta de dados no estudo de caso foram treinamentos in-loco em grupos, 

consultorias individuais com os microempreendedores, bem como a aplicação de questionários 

para delineamento de perfis, expectativas e comportamentos acerca da capacitação profissional 

dos entrevistados. Todas as ferramentas e técnicas utilizadas no estudo de caso foram 

contextualizadas dentro da possibilidade de implantação de inovações nos processos, nas 

estratégias de marketing, organização e produtos dos participantes.  

 O questionário para o estudo de caso focou nos seguintes indicadores: (1) o perfil e 

hábitos de uso da internet e redes sociais para o negócio e capacitação; (2) grau de importância 

da educação nos macrotemas “Estratégias de Gestão da Inovação”, “benefícios da Propriedade 

Intelectual” e “Análise de Mercado”; e (3) o grau de importância que os MEIs dão para os 

fatores limitantes, segundo especialistas pesquisados pelo SEBRAE no GEM 2016. Essa 

ferramenta contou com 12 questões fechadas (questões de 1 a 12 com marcação de apenas uma 

resposta); duas tabelas: uma (questão 13 do questionário) com subtemas relacionados aos 

macrotemas para as capacitações; e outra (questão 15 do questionário), com os fatores 

limitantes em linguagem menos técnica. Ambas as tabelas foram apresentadas na escala Likert. 

As questões 14 e 16 foram abertas, para inserção de outros subtemas de cursos e fatores 
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limitantes segundo os MEIs. 

Alexandre et. al. (2003) argumenta que são utilizadas na escala de Likert quatro ou cinco 

categorias ordinais como, por exemplo, 0- nada importante, 1- pouco importante, 2- importante 

e 3- muito importante, ou, 0- muito baixo, 1- baixo, 2- médio, 3- alto e 4- muito alto. Outra 

situação em que se pode utilizar essa escala, de acordo com estes autores, é o questionamento 

que exige respostas como 0-discordo totalmente, 1- discordo, 2- nem concordo e nem discordo, 

3- concordo e 4- concordo.  

Para as tabelas do questionário, foi utilizada a escala Likert de 5 pontos, onde 1 (não é 

importante), 2 (pouco importante), 3 (indiferente), 4 (importante) e 5 (muito importante). O 

método de abordagem nessa fase foi o indutivo, partindo-se da análise particular para a análise 

geral. Consideraram-se como respostas com boas notas todas aquelas em que, somados os 

pontos “importante” e “muito importante” superaram 50,0% das respostas para aquele item. E 

considerou-se pontuação baixa aquela situação em que a soma dos itens “não é importante” e 

“pouco importante” resultaram em mais de 50,0% das respostas daquele item. 

Neste sentido, para atingir os objetivos específicos aqui estabelecidos (Item 2.3.1), 

apresenta-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 06 – Metodologia para a realização dos objetivos específicos 

ATIVIDADES DE PESQUISA MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Levantar o que limita as atividades dos 

Microempreendedores Individuais, no Brasil, de 

acordo com especialistas da área. 

Material: GEM 2016 e GEM 2017.Método: pesquisa 

documental, dedutiva, descritiva e quali-qualitativa. 

Procedimento: leitura, análise e seleção do conteúdo 

no GEM 2016 e GEM 2017. 

Delinear os tipos de inovações, de acordo com o 

Manual de Oslo. 

Material: MANUAL de OSLO 2018.Método: 

pesquisa documental, dedutiva, descritiva e quali-

qualitativa. Procedimento: leitura, análise e seleção do 

conteúdo no MANUAL de OSLO 2018. 

Verificar os fatores limitantes e as reais demandas, 

ditas pelos próprios MEIs, no que se refere à 

capacitação profissional em estratégias de gestão da 

inovação, Propriedade Intelectual e análise de 

mercado. 

 

Material: questionários.Método: estudo de caso, 

indutivo, descritivo e quali-qualitativo. Procedimento: 

aplicação de questionário a todos os MEIs da loja sede 

do estudo e gravação de um documentário com os 

Microempreendedores Individuais. 

Fonte: Autor do Projeto, 2018. 
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 Além da apresentação e publicação desse trabalho em Congresso e Revista Científica, 

com Qualis/CAPES, espera-se também realizar a divulgação on-line e lançamento do Canal na 

Internet com videoaulas no início de maio de 2019, focalizando temas resultantes do 

aprofundamento dessa pesquisa como protótipo de um projeto maior: uma escola virtual para 

Microempreendedores Individuais de todo o Brasil. 

 

 

2.5.1. Pesquisas bibliográfica e documental 

 

Conforme ressalta Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica e documental possui 8 (oito) 

fases que foram aqui respeitadas: escolha do tema, plano de trabalho, identificação, localização, 

compilação, fichamento, análise e interpretação e redação.  

Foi determinante para a escolha do tema o impacto social gerado pela implantação da 

Lei 128/2008. O grande número de pessoas que se formalizaram a partir de 2009, de acordo 

com o Portal do Empreendedor (2018), amparados por esta legislação, criou um público 

considerável que, provavelmente, precisa e precisará de muitos produtos e/ou serviços nas mais 

variadas áreas.  

O plano de trabalho seguiu às atividades de levantamento e seleção de artigos científicos 

e base de dados oficiais que pudessem oferecer informações de confiança. Buscou-se trabalhos 

científicos devidamente classificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil – MEC. E 

para os dados estatísticos sobre MEI, a base foi o Portal do Empreendedor, sítio oficial do 

programa. As plataformas de buscas por artigos, aqui utilizadas foram: 

• Periódicos CAPES/MEC. 

• Google acadêmico. 

• Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. 

Além dos artigos e consulta à base de dados estatísticos, este trabalho contou com estudo 

de importantes Relatórios Técnicos e Manuais da área como:  

• Global Entrepreneurship Monitor (GEM), dos anos 2016 (documento completo) 

e 2017 (sumário executivo). 

• Perfil do Microempreendedor Individual 2017. 

• Manual de OSLO 2018. 
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Para a identificação dos artigos, relatórios técnicos e manuais mais relevantes para o 

escopo dessa proposta, esses foram classificados por assuntos que mais se alinhavam ao título 

do projeto. Apesar do sujeito central da pesquisa ser o ‘microempreendedor individual’, nem 

todas os resultados foram utilizados pelo fato de muitos trabalhos focarem em temas como: 

crédito bancário para o MEI, impactos socioeconômicos gerados, análise jurídica da Lei 

128/2008, além de trabalhos que apresentavam o perfil de MEI em cidades específicas, o que 

limitaria a análise. Sendo assim, os termos utilizados em conjunto para a compilação e 

fichamento das informações dos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos definidos pelo 

pesquisador foram: 

• “Empreendedorismo” e “Microempreendedor Individual”. 

• “Microempreendedor Individual” e “Capacitação Profissional”. 

• “Microempreendedor Individual” e “Inovação”. 

• “Inovação” e “Pequenas Empresas”. 

• “Inovação” e “Propriedade Intelectual”. 

• “Fatores limitantes” e “Empreendedores”. 

Após levantamento dos trabalhos mais relevantes ao estudo aqui proposto, houve análise 

cruzada dos artigos, o que possibilitou a identificação de autores comuns aos termos 

pesquisados. Em seguida, foi criado um banco de dados efetivo para a pesquisa com citações 

relevantes no que se refere aos seguintes pontos:  

• Comportamento empreendedor. 

• Microempreendedores Individuais. 

• Tipos de inovação. 

• Capacitação profissional. 

• Limitações aos empreendedores. 

Ressalta-se que o levantamento da literatura foi de abrangência nacional, bem como o 

levantamento dos principais desafios postos por especialistas. Em virtude de tratar-se de uma 

fase de levantamentos do estado da técnica e busca por anterioridades, as pesquisas foram 

delimitadas pelo tema e não por mapeamentos geográficos em função da sua característica 

dedutiva, ou seja, realizar uma análise abrangente do todo e fazer comparação com a parte 

específica em questão. 

Sendo assim, como parte da verificação do estado da técnica, além da literatura 

disponível nas bases de dados pesquisadas, seguiu-se a leitura e interpretação dos seguintes 
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dados levantados: 

• Número de registros de MEI no Brasil entre os anos de 2009 a 2017. 

• Número de registros de MEI por UF entre os anos de 2009 a 2017. 

• Motivos que levaram as pessoas a registrarem-se no MEI. 

• Escolaridade de quem se registrou no MEI. 

• Tipos de inovação. 

• Fatores limitantes ao empreendedorismo no Brasil, de acordo com especialistas. 

A prospecção realizada para verificação da anterioridade dessa proposta buscou os 

seguintes termos na pesquisa: ‘videoaulas e Microempreendedores Individuais e propriedade 

intelectual’; ‘videoaulas e Microempreendedores Individuais e inovação’; ‘videoaulas e MEI e 

propriedade intelectual’ e ‘videoaulas e MEI e inovação’. 

A busca por anterioridade ocorreu nas redes sociais Youtube, Instagram, Twitter e 

Vímeo, além de portais específicos como SEBRAE, ENDEAVOR, SENAI E SENAC. Mesmo 

sabendo que o Youtube abarca praticamente o que há de disponível de vídeos na internet, ainda 

que o produtor dos vídeos possua outras plataformas disponíveis para hospedagem das mídias, 

a pesquisa foi estendida aos prováveis locais on-line, citados acima.  

Outras importantes fontes de informações analisada foram os periódicos científicos 

Google Scholar, Scielo, Periódicos e Catálogo de Teses da CAPES. De posse desse 

levantamento, a busca por anterioridade foi encerrada prospectando possíveis cursos EAD 

(Ensino a Distância) de universidades que trabalham com o tema empreendedorismo e/ou 

Propriedade Intelectual. 

Os resultados das buscas por anterioridade não revelaram canais gratuitos de mídias 

com videoaulas específicas para os Microempreendedores Individuais, que tratam de assuntos 

voltados à PI, gestão da inovação e transferência de tecnologia nesses negócios. Conforme o 

Portal de Educação a Distância do SEBRAE, o que mais se aproximou do escopo dessa proposta 

foram as capacitações específicas para os Microempreendedores Individuais oferecidas pelo 

SEBRAE que, mesmo assim, não possuem conteúdo voltado à inovação e PI para MEI, 

disponibilizados por videoaulas.  
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2.5.2. Estudo de caso 

 

A pesquisa estudo de caso é definida por Gil (1990) como método que permite o estudo 

mais aprofundado de um ou poucos objetos que, para o autor, seria uma tarefa praticamente 

impossível ao utilizar-se de outros métodos. Para a elaboração do Programa de Mídia 

apresentado aqui, o aprofundamento do estudo ocorreu no caso da Loja Colaborativa Gambiarra 

– Espaço Criativo e Coletivo, localizada na cidade de Salvador/Bahia. 

São microempreendedores que compartilham o mesmo ponto comercial dividindo os 

produtos apenas por prateleiras. A loja está em seu primeiro ano de funcionamento e, até a data 

da escrita desse Relatório Descritivo, contava com 37 empreendedores parceiros, a saber: 

• Modupe  

• Marquinhos  

• Ayres Biquines  

• Lau e Lu  

• Neppan Designer  

• Inaê  

• Pop Lord  

• Icg  

• Brasa  

• Sertão  

• Amiga Rica  

• Cr Joias  

• Trama Bacana  

• Boto Livraria 

• Aondê  

• Beto Bita  

• Vesnusta  

• Gaby arnout  

• Maranata  

• Galeria das Cores  

• Cau Artes  
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• Madá  

• By Aninha  

• Lumimosa  

• Bete Brito  

• Varanda baiana  

• Clarte  

• Q Paladar  

• Bala de coco 

• Chocotina  

• Santo confeito  

• Madelaine kupkake  

• Cultiva produtos naturais 

• Confeitaria doce poesia 

• Profissão presentes  

• Sexy fashion  

• Canecas 

 

Foram 5 (cinco) meses de encontros com os parceiros que compõe a loja atualmente. 

Em cada visita do autor desse Programa de Mídia à Loja objeto do estudo foram utilizados três 

turnos de trabalho. Os encontros foram registrados em fotos e documentário. As datas e 

atividades ocorreram conforme o Quadro 07: 

 

Quadro 07 – Agenda de execução do estudo de caso na loja Gambiarra  

(continua) 

DATA ATIVIDADE 

24/10/2018 Roda de conversa 

07/11/2018 Treinamento em grupos 

21/11/2018 Treinamento em grupos 

03/12/2018 Treinamento em grupos 
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Quadro 07 – Agenda de execução do estudo de caso na loja Gambiarra  

(conclusão) 

DATA ATIVIDADE 

11/12/2018 Treinamento em grupos 

17/12/2018 Consultoria individual 

31/01/2019 Consultoria individual 

03/02/2019 Consultoria individual 

13/02/2019 Consultoria individual 

14/02/2019 a 14/03/2019 Aplicação dos questionários 

28/03/2019 Gravação do documentário 

  Fonte: Autor do Projeto, 2018. 

 

Nos encontros ocorreram, inicialmente, rodas de conversas que possibilitaram o 

levantamento de temas para treinamentos em grupos e que, ao final do processo, gerou a 

realização de consultorias individuais com os microempreendedores, bem como a elaboração 

de questionários mais próximos da realidade dos pesquisados e do tema proposto. 

Na roda de conversa, o autor desse Programa de Mídia quis saber a história de cada 

participante. Questionamentos de como a pessoa se tornou empreendedora, quais os motivos, 

bem como quando e como surgiu a ideia do negócio permearam o ambiente descontraído e de 

compartilhamento de experiências. Essa roda de conversa ocorreu em um único dia, com três 

turmas em diferentes horários. Foi um momento de escutar os empreendedores falarem 

aleatoriamente partindo das perguntas feitas pelo consultor. 

Já os treinamentos, resultantes de observações no evento supracitado, ocorreram em 

grupos previamente classificados por ramos de atuação. Também dividido por grupos, esse 

momento do estudo de caso foi marcado pelo compartilhamento de informações por parte do 

consultor, baseadas nas rodas de conversa. Nesse sentido, essa fase do trabalho teve sua 

característica mais voltada ao ensino. As atividades ocorreram em moldes de aulas presenciais, 

com exposição dos conteúdos e atividades de fixação em seguida. 

As consultorias individuais foram resultantes do afunilamento de todo o processo 

implantado para execução do estudo de caso. Esse foi o período de maior aprofundamento em 

relação à pesquisa estudo de caso, tendo em vista o elo de confiança já criado em encontros 

anteriores, e que possibilitou uma conversa detalhada e sincera amparada pela particularidade 

da situação. 

Estes encontros possibilitaram uma grande aproximação com a realidade de cada 
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negócio estudado. Foi a partir dos resultados auferidos nos encontros presenciais, tanto em 

grupos quanto individualmente, que o autor selecionou os participantes do documentário.  

Para finalizar o estudo de caso, foram aplicados os questionários aos empreendedores 

da loja Gambiarra, e os mesmos foram tabulados para comporem a terceira parte da triangulação 

dos dados que reforçaram temas importantes ao Programa de Mídia. O índice de retorno dos 

questionários foi de 83,78%, ou seja, 31 parceiros responderam a tempo de serem inseridos na 

análise desse relatório. Destes, ainda houveram os que deixaram algumas questões em branco. 

 

 

2.5.3. Triangulação dos dados 

 

As respostas originadas dos encontros, observações, treinamentos, consultorias e 

aplicação dos questionários foram, portanto, equiparadas às respostas dadas pelos especialistas 

no GEM 2016, bem como os tipos de inovações de acordo com o Manual de OSLO (2018): 

inovação de produtos, inovação de marketing, inovação de processos e inovação organizacional. 

Houve, nesse sentido, uma triangulação de dados como demonstra a figura a seguir: 

 

               Figura 01 – Triangulação dos dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

             
            Fonte: Autor do projeto, 2018. 

 

A primeira situação levada em conta foi o fato de que, dentre os fatores limitantes 

elencados pelos especialistas, verificou-se pontos que abarcaram os temas desse Programa de 

Mídia, a saber, a gestão da inovação, benefícios da PI e análise de mercado. Considera-se, 

portanto, que os 03 (três) assuntos acima são macrotemas que abarcam outros temas 

relacionados. Estes macrotemas foram selecionados a partir das várias demandas levantadas na 

oficina profissional, realizada pelo autor com os microempreendedores da loja estudada, como 

assuntos que mais possibilitaram aderência com o campo de pesquisa da propriedade intelectual 

MEIs entrevistados 

Fatores limitantes - 

especialistas 

Tipos de inovação 
Triangulação 
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e da transferência de tecnologia para o mercado. 

Identificados os fatores limitantes que se associavam aos macrotemas das videoaulas 

propostas, o próximo passo foi a definição sobre quais os tipos de inovações poderiam ser 

implantadas nas empresas. A classificação da inovação incorpora à triangulação dos dados desse 

trabalho, a análise sobre como poderá ocorrer à implantação de ferramentas e técnicas das 

capacitações profissionais nas empresas participantes dos cursos. Seja no produto, no marketing, 

na organização ou nos processos, espera-se que a capacitação oferecida gere inovações na 

prática. Dessa maneira, o passo para a definição do segundo ponto a ser triangulado, foi à busca 

por uma definição conceitual de quais são os tipos de inovação e, para isto, pesquisou-se o 

Manual de OSLO (2018) em sua versão mais recente.  

Para completar a tríade, fez-se também necessário o levantamento das demandas reais 

por capacitação profissional para Microempreendedores Individuais investigadas ao longo de 

todo o estudo de caso já descrito anteriormente. Neste sentido, o terceiro ponto triangulado foi 

incorporado à análise através da aplicação de um estudo de caso específico que pudesse 

representar as demandas dos MEIs. Nota-se, portanto, que dentro das informações macro, tirou-

se informações mais específicas, como demonstra o Quadro 08:  

 

Quadro 08 – Informações específicas utilizadas na triangulação dos dados 

MACRO INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

Fatores limitantes segundo especialistas Fatores limitantes associados à gestão da inovação, 

benefícios da PI e análise de mercado. 

Tipos de inovações Os 4 tipos de inovações de acordo com o Manual de 

Oslo. 

Demandas segundo MEI entrevistados Perfil; comportamentos e meios mais utilizados para 

se capacitarem; importância dada aos temas gestão da 

inovação, benefícios da PI e análise de mercado e 

importância dada aos fatores limitantes delineados 

pelos especialistas. 

Fonte: Autor do projeto, 2018. 

 

No que se refere às informações específicas levantadas através do estudo de caso, vale 

ressaltar que o questionário (APÊNDICE I), elenca uma grade de subtemas para cursos todos 

ligados à gestão da inovação, benefícios da PI e análise de mercado. Esses três macrotemas são 

oriundos da necessidade inicial desse trabalho em apresentar aderência ao assunto Propriedade 
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Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Portanto, a Gestão da Inovação, os 

benefícios da Propriedade Intelectual e a Análise de Mercado (onde se encaixa o assunto 

transferência de tecnologia), abarcam vários subtemas possíveis. Para a realização desse 

trabalho, elencou-se 16 subtemas que possuíam mais proximidade com a realidade dos MEIs. 

Ademais, para facilitar a compreensão e verificar a importância dada aos fatores 

limitantes ditos pelos especialistas foi apresentada aos MEIs entrevistados uma segunda grade, 

com uma lista desses fatores limitantes, porém descritas em linguagem menos técnica. Ambas 

as grades, foram estruturadas na escala Likert, de 1 (um) a 5 (cinco), onde a nota 1 (um) foi 

dada para itens não importantes e a nota 5 (cinco) para itens muito importantes (APÊNDICE I). 

No Quadro 09, segue a apresentação dos fatores limitantes aos empreendedores: 

 

Quadro 09 – Linguagens utilizadas para questão dos Fatores Limitantes - MEIs 

COMO FOI APRESENTADO PELOS 

ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS NO GEM  

COMO FORAM PERGUNTADOS AOS 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

Políticas Governamentais Falta de políticas por parte do governo 

Apoio Financeiro Falta de apoio financeiro 

Educação e Capacitação Pouco acesso à educação e capacitação 

Características da Força de Trabalho Tenho disponibilidade de outras rendas 

Normas Culturais e Sociais Não tenho o perfil de empreendedor 

Clima Econômico Clima econômico desfavorável 

Pesquisa e Desenvolvimento Não realizo pesquisas para desenvolver meus produtos 

Acesso à Infraestrutura Física Não tenho acesso à infraestrutura física favorável 

Capacidade Empreendedora Não fui educado para ser dono de empresa 

Custos do Trabalho, Acesso e Regulamentação Os custos de contratar alguém são altos 

Contexto Político, Institucional e Social Entendo pouco sobre as Leis de empresas 

Programas Governamentais O cenário político e as instituições públicas não ajudam 

Infraestrutura Comercial e Profissional Os custos de ter infraestrutura comercial são altos 

Informações Falta de Informações sobre gestão e mercado 

Diferenças Devidas ao porte da Empresa Há  menos atenção da sociedade para as microempresas 

Abertura de Mercado/Barreiras a Entrada Acho que é difícil importar ou exportar 

Corrupção A corrupção atrapalha meu negócio 

    Fonte: GEM (2016) e Autor do Projeto. 

 

Do método utilizado para realização das pesquisas que culminaram no planejamento e 

gravação das videoaulas do Programa de Mídia descrito nesse documento resultaram 
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informações em duas grandes vertentes. Um conjunto delas está associado à contextualização 

do assunto. São informações retiradas das pesquisas bibliográficas e documentais e trataram de 

pontos como o empreendedorismo, capacitação profissional e microempreendedorismo 

individual. Outro conjunto de informações, além de contextualizar, contribuiu diretamente para 

a realização dos objetivos específicos, quais sejam: tipos de inovações e fatores limitantes aos 

empreendedores, de acordo com os especialistas. Completam a gama de dados, as informações 

retiradas diretamente dos empreendedores – público alvo desse projeto. 

 

2.5.4. Elaboração e gravação das videoaulas 

 

Depois de realizada a triangulação dos dados, foram planejadas e gravadas 03 (três) 

videoaulas, voltadas aos Microempreendedores Individuais. Ademais, como resultado 

específico do estudo de caso, originou-se um curto documentário com alguns empreendedores 

participantes do estudo, selecionados por assiduidade, quanto à participação nos encontros.  

Os vídeos foram gravados conforme cronograma do projeto, com auxílio de empresa 

contratada, que ficou responsável pela parte técnica, ou seja, execução da gravação, editorial e 

edição do material. A principal plataforma para publicação dos vídeos é o Blog do autor 

(www.videos.fabriciolonguinhos.com). Este material didático também está em um Canal na 

plataforma Youtube (www.youtube.com/fabriciolonguinhos), no perfil do autor na rede social 

Instagram (www.instagram.com/fabriciolonguinhos) e no Facebook 

(www.fabebook.com/fabriciolonguinhos). Na Análise desse relatório se encontram os títulos, 

descrições de cada tópico do conteúdo, capas e links de cada videoaula gravada. 

A elaboração do conteúdo dos vídeos se deu mediante as demandas dos empreendedores 

participantes dos encontros. Demandas estas que foram equiparadas à opinião dos especialistas, 

quanto ao que limita a abertura e manutenção de uma empresa no Brasil, bem como com os 

tipos de inovação apresentadas pelo Manual de Oslo. 

A mesma metodologia foi utilizada na gravação do documentário, ou seja, o roteiro 

(APÊNDICE II), e este orientou a fala dos microempreendedores que obedeceu ao 

levantamento das suas demandas conforme os fatores limitantes ditos pelos especialistas 

pesquisados pelo SEBRAE, bem como os tipos de inovação de acordo com o Manual de OSLO. 

A gravação dos vídeos ocorreu na sede da loja Gambiarra, no bairro Barra em 

Salvador/BA, e contou com o cenário composto por produtos dos parceiros desta loja. Após a 

http://www.videos.fabriciolonguinhos.com/
http://www.youtube.com/fabriciolonguinhos
http://www.instagram.com/fabriciolonguinhos
http://www.fabebook.com/fabriciolonguinhos
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gravação, o material foi editado pela empresa contratada que enviou provas dos vídeos, até que 

os mesmos fossem aprovados definitivamente pelo autor e apresentador. 

Para a realização do produto final entregue, ou seja, o Programa de Mídia foi necessário 

investimento em aparelhagem técnica, editorial e edição dos vídeos. Apesar de a proposta conter, 

como entrega, o mínimo de 3 (três) videoaulas, já estão no ar outros vídeos do mesmo autor 

que são direcionados ao público em questão.  

Esses vídeos possuem os seguintes títulos: “O que o mercado espera de você”; “Os mitos 

sobre a inovação”; “O que é economia criativa? ” e “O que é MEI?”. Soma-se a isso postagens 

com textos voltados a empreendedores, divulgação de parcerias feitas na loja Gambiarra e uma 

entrevista dada à TV HORI, Canal aberto 10.2 pertencente ao Instituto HORI – Educação e 

Cultura. O material encontra-se publicado no site de vídeos e nas redes sociais do autor, citadas 

acima. Ademais, estão apresentados na Análise desse documento com uma descrição geral de 

cada um. 

 A produção citada acima foi respaldada, ainda em parte, pelo editorial da TV HORI (na 

entrevista) e por Ramon Maia Gomes, proprietário da Produtora Bem Querer contratada para 

gravação do material. A aparelhagem utilizada para as gravações foi composta por 01 Câmera 

Cânon T4i, 01 Microfone Externo, Condensador, Pedestal RMS Sofbox Tripé. Já para a edição 

foi utilizado o programa Adobe Première PRO Creative Cloud e Adobe After Efects 

Wondershare Fimora. 

 

 

2.6.  Proposta 

 

A proposta central descrita nesse documento trata de um diagnóstico sobre fatores 

limitantes e um Programa de Mídia para Microempreendedores Individuais. Apresenta assuntos 

que permeiam as estratégias de gestão da inovação, os benefícios da Propriedade Intelectual e 

um melhor entendimento do mercado.  

Busca-se, dessa maneira, oferecer acesso às informações que promovam a cultura da 

inovação, uma familiarização com a legislação e procedimentos peculiares à PI, bem como 

melhor entendimento do funcionamento do mercado para possíveis fechamentos de contratos, 

com parceiros e/ou investidores. 

As videoaulas, já gravadas, foram planejadas em cima do estudo de artigos científicos, 
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livros, aulas presenciais ou virtuais, palestras, cursos e pesquisas em base de dados estatísticos 

oficiais e em um estudo de caso específico. Os vídeos possuem curta duração (máximo de 10 

minutos) e estão disponibilizados em sítio próprio (http://videos.fabriciolonguinhos.com), em 

um canal de vídeos do Youtube (http://youtube.com/fabriciolonguinhos), além do perfil do 

autor nas redes sociais Instagram e Facebook. 

Os Microempreendedores Individuais terão acesso irrestrito e gratuito a todos os vídeos. 

Pelo fato de os vídeos estarem disponibilizados de forma gratuita na internet, o público ainda 

poderá interagir com o professor e apresentador através de comentários, além de compartilhar 

em sua rede social e contribuir para a propagação do conhecimento em gestão da inovação, PI 

e transferência de tecnologia para o mercado.  

Apesar dos temas centrais trabalhados no Programa de Mídia apresentado abrangerem 

empreendedores de variados portes, a linguagem das videoaulas é, propositadamente, voltada 

aos MEIs. O intuito é criar para esse público um sentimento de pertencimento ao ambiente da 

inovação e familiaridade com termos e regras que envolvem a Propriedade Intelectual, e contato 

com investidores e clientes no mercado.  

A grande novidade dessa proposta está no fato do Programa de Mídia apresentado 

oferecer, de forma gratuita, um meio dos Microempreendedores Individuais se capacitarem em 

estratégias de gestão da inovação, PI e análise de mercado onde e quando quiserem, e de forma 

gratuita. 

 O efeito técnico ocorre a partir do momento que esse público (MEI) passa a ter acesso 

às informações relativas à Propriedade Intelectual, e os mesmos se inserem no mundo da 

inovação e da sua regulamentação. Uma melhor relação com as normas da PI e a implantação 

de estratégias de inovação amparadas por esta legislação, podem maximizar os resultados da 

gestão desses microempreendimentos. 

 Mesmo que o MEI não tenha lançado nenhum produto inovador, as videoaulas sempre 

trarão a mensagem de que esses empreendedores também podem se inserir no mundo 

profissional dos negócios, não só se formalizando, mas se utilizando de meios modernos de 

gestão e proteções legais da sua marca, processos e produtos. 

 Portanto, essa proposta busca inserir o Microempreendedor Individual, de forma 

definitiva, no competitivo mundo empresarial. Ademais, o Programa de Mídia aqui descrito, 

possui uma forte ligação com a necessidade dos MEIs se sentirem partícipes, de fato, do 

mercado valorizando seu espírito de inovação e competitividade como quaisquer outros 

http://videos.fabriciolonguinhos.com/
http://youtube.com/fabriciolonguinhos
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empresários.  

 

 

2.7.  Análise 

 

Para a efetivação da análise das informações da pesquisa realizada e apresentada nesse 

Relatório Descritivo, há de se ressaltar quais foram os dados pesquisados e, quais destes dados 

foi foco para alcançar os objetivos do trabalho. Vale lembrar que o objetivo geral foi o de 

realizar um diagnóstico com os MEIs sobre a sua capacitação profissional, bem como os temas 

de maior importância, que culminasse no planejamento e execução de um programa de mídia 

voltado a este público. Para isso, buscou-se elencar as limitações para a realização das 

atividades dos Microempreendedores Individuais no Brasil; realizar um diagnóstico sobre as 

limitações e demandas dos empreendedores, em um estudo de caso específico, por capacitações 

profissionais focadas na inovação; e gravar videoaulas, voltadas às demandas por cursos, por 

partes dos Microempreendedores Individuais. 

As informações auferidas aqui podem ser classificadas de duas formas. Uma delas é a 

classificação das informações de contextualização, onde se enquadram o levantamento histórico 

acerca do empreendedorismo bem como as suas escolas e principais pensadores; o perfil atual 

dos MEIs no Brasil; e a importância da capacitação profissional para os empreendedores. Outra 

classificação dos resultados da pesquisa está diretamente ligada aos objetivos práticos deste 

trabalho. Nesse sentido, uma segunda categoria para os resultados dos estudos diz respeito à 

concretização dos objetivos específicos, onde se enquadram as informações sobre os fatores 

limitantes ao empreendedorismo, segundo os especialistas; os tipos de inovações, de acordo 

com o Manual de OSLO; e as demandas dos empreendedores, observados no estudo de caso 

efetivado.  

De posse dessa esquematização das informações levantadas nas pesquisas bibliográficas, 

documentais e no estudo de caso parte-se, doravante, à triangulação dos dados. Cruza-se nessa 

análise, portanto, resultados que dizem respeito à concretização dos objetivos específicos.  

Desta feita, o que se apresenta aqui são as demandas dos Microempreendedores 

Individuais por capacitações profissionais que ajudem a superar limitações consideradas 

importantes, tanto para os especialistas quanto pelos próprios MEIs, e que possam gerar 

inovações nos produtos, organização, processos e/ou marketing desses microempreendimentos.  
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Os perfis dos entrevistados se enquadram, na maioria das respostas, nos ramos de 

Artesanato/Decoração de Ambientes, Moda e Alimentação. Para 17,3% o seu ramo de atividade 

seria Bijuterias ou Cosméticos, conforme o gráfico a seguir: 

  

 

Gráfico 06 – Ramos de atividades - MEIs 

 

       Fonte: Questionários aplicados no Estudo de Caso deste projeto. 

 

O que se pode perceber também, através dos treinamentos e rodas de conversas do 

estudo de caso, é que a maioria dos MEIs, sediados na loja local dessa análise, tende a 

exercerem atividades voltadas ao artesanato, moda e alimentação. Acrescenta-se a esse dado, o 

fato de que é expectativa dos proprietários da loja, conforme exposto em documentário (em 

anexo), uma expansão dos parceiros e ramos de atividade, notadamente, através de curadorias 

permanentes com artistas de Salvador e região. 

Estes microempreendedores não possuem muito tempo de mercado. Verificou-se, no 

levantamento de dados, que a maioria está há menos de 2 (dois) anos exercendo a sua atividade 

atual como empreendedor. As informações auferidas trazem números da ordem de 29,0% dos 

entrevistados possuírem menos de 01 (um) ano de mercado, e 51,6%, entre 01 (um) e 2 (dois) 

anos.  

31,0%

31,0%

20,7%

17,3%

Artesanato e decoração de ambientes Moda Alimentação Outros
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Gráfico 07 – Tempo de mercado - MEIs 

 

      Fonte: Questionários aplicados no Estudo de Caso deste projeto. 

 

Uma informação interessante, associada a este dado, foi verificada nas consultorias 

individuais onde muitos dos problemas apresentados são inéditos na história profissional desses 

empreendedores. Ou seja, desafios comuns a empresários mais experientes estão ocorrendo 

justamente nessa fase de pouco tempo de mercado dessas empresas. 

A identificação do empreendedor quanto ao seu faturamento foi preservada a pedido dos 

mesmos. Contudo, a pesquisa demonstrou que a maior parte deles possuem faturamento mensal 

menor que R$ 3.000,00 (90,3%). Em uma análise impessoal e geral do público estudado, o 

autor desse projeto levantou, principalmente através das consultorias individuais, que há uma 

falta de organização financeira que possa expor mais claramente a real situação de cada negócio 

parceiro do Gambiarra. Essa falha na gestão financeira dos negócios pode ser, em parte, 

resultado da pouca prática com as ferramentas de gestão por parte dos microempresários.  

Os MEIs preferem acessar mais videoaulas na internet a se matricularem em cursos 

presenciais, foi o que mostrou a pesquisa. Para 66,7% dos entrevistados, o meio de acesso a 

cursos/videoaulas se dá de forma on-line. Percebeu-se nas entrevistas/rodas de conversas que 

as videoaulas mais assistidas por esse público estão relacionadas ao tipo “tutorial”.  

Há, portanto, uma preocupação na busca por informações relacionadas à como fazer um 

30,0%

51,6%

19,4%

0,0%

Menos de 1(um) ano Mais de 1(um) e menos
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produto. As ferramentas e técnicas de gestão não são tão acessadas, segundo os MEIs, em 

função do formato em que são colocadas. Percebeu-se nas entrevistas/rodas de conversa que 

esse público não se identifica com os materiais disponibilizados na internet sobre 

empreendedorismo. Para eles, ou a linguagem é muito técnica, ou eles não se encontram nos 

contextos apresentados nos vídeos. Afora este dado, 90,3% admitem assistirem videoaulas 

variadas na internet e estão dispostos a permanecerem nessa audiência, em cada vídeo, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Gráfico 08 – Tempo de duração dos vídeos assistidos na internet - MEIs 

 

      Fonte: Questionários aplicados no Estudo de Caso deste projeto. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, as plataformas mais utilizadas pelos MEIs, 

para verem videoaulas na internet, são: 

 

 

 

 

 

13%

29%

29%

29%

Até 3 minutos Até 5 minutos Até 10 minutos Até 30 minutos Acima de 30 minutos



66 

Gráfico 09 – Redes sociais mais utilizadas para assistirem a vídeos – MEIs 

 

         Fonte: Questionários aplicados no Estudo de Caso deste projeto. 

 

Como pôde-se perceber no gráfico acima, a rede social Youtube é a mais utilizada pelos 

microempreendedores para assistirem a videoaulas. Verifica-se ainda que o Instagram já ganha 

uma boa atenção por parte dos MEIs. Esta informação se associa ao fato de que estes mesmos 

microempresários utilizam essa plataforma também para a divulgação dos seus negócios. A 

pesquisa demonstrou que 80,6% dos MEIs fazem do Instagram o principal meio de divulgação 

dos produtos que vendem. Em seguida aparece o Facebook, com 12,9% e o WhatsApp, com 

6,5%. Em se tratando de divulgação da marca e produtos, o Youtube não pontuou. 

Sendo assim, a maioria dos MEIs, foco do Programa de Mídia aqui apresentado, possui 

um perfil de pessoas que trabalham sozinhas, faturam menos de R$ 3.000,00/mês e estão a 

menos de dois anos no mercado. Essas pessoas assistem a videoaulas, geralmente, do tipo 

“como fazer” nas redes sociais Youtube e Instagram.  

 Conhecido o perfil dos MEIs entrevistados, cabe o cruzamento de dois dados 

importantes aqui. Os fatores limitantes à abertura e manutenção de empresas no Brasil, de 

acordo com especialistas, confrontados com a importância dada, pelos MEIs, para cada um 

destes fatores citados na pesquisa GEM 2016. 
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Conforme verificado na pesquisa, existem 17 principais fatores limitantes listados pelos 

especialistas, entrevistados pelo SEBRAE. Esses limitantes são considerados para todos os 

empreendedores, sejam nascentes ou já consolidados, por necessidade ou por oportunidade e, 

ainda, pequenos ou grandes. Vale salientar que, de acordo com o GEM (2016), desse 

quantitativo total, 3 (três) se destacam para os entrevistados. São eles: a falta de políticas 

públicas, voltadas aos empreendedores, pouco apoio financeiro e pouco acesso capacitações 

profissionais.  

No que tange os Microempreendedores Individuais, os seus fatores limitantes podem ir 

ao encontro de muitos fatores limitantes considerados para outras classificações de empresários 

no Brasil. Daí a necessidade de se comparar o que pensam os MEIs em relação ao que limita à 

sua atividade com o que é apresentado pelo SEBRAE através do GEM. 

A primeira análise a ser feita é: qual a importância dada, pelos MEIs, aos fatores 

limitantes delineados pelos especialistas para todos os empreendedores brasileiros? O resultado 

auferido no estudo de caso apresenta similaridades e divergências pontuais entre as duas 

pesquisas (GEM 2016 e estudo de caso desse trabalho), conforme verifica-se na tabela 

comparativa abaixo preenchida com os termos perguntados aos MEIs: 

 

Tabela 02 – Notas para os fatores limitantes - especialistas e MEIs  

                                                                                                                        (continua) 
 

FATORES LIMITANTES 

 

PORCENTAGEM DAS RESPOSTAS (%) 

 

ESPECIALISTAS 

NOTAS DADAS PELOS MEIs 

1 2 3 4 5 

Falta de políticas por parte do governo 77,4 3,2 0,0 9,7 22,6 64,5 

Falta de apoio financeiro 31,2 0,0 3,2 9,7 29,0 58,0 

Pouco acesso à educação e capacitação 31,2 6,4 0,0 3,2 29,0 61,3 

Tenho disponibilidade de outras rendas 17,2 6,4 6,4 32,2 48,4 3,2 

Não tenho o perfil de empreendedor 16,1 3,2 9,7 61,3 16,1 9,7 

Clima econômico desfavorável 9,7 3,2 16,1 51,6 12,9 12,9 

Não realizo pesquisas para desenvolver meus 

produtos 

9,7 6,4 35,5 32,2 16,1 9,7 

Não tenho acesso à infraestrutura física favorável 7,5 9,7 29,0 38,7 19,3 3,2 

Não fui educado para ser dono de empresa 7,5 9,7 32,2 48,4 9,7 0,0 

Os custos de contratar alguém são altos 7,5 12,9 4,9 25,8 16,1 3,2 

Entendo pouco sobre as Leis de empresas 6,5 12,9 29,0 35,5 19,3 3,2 

O cenário político e as instituições públicas não 

ajudam 

6,5 9,7 38,7 29,0 19,3 0,0 
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 Tabela 02 – Notas para os fatores limitantes - especialistas e MEIs  

                                                                                                                    (conclusão) 

 

FATORES LIMITANTES 

PORCENTAGEM DAS RESPOSTAS (%) 

 

ESPECIALISTAS 
NOTAS DADAS PELOS MEIs 

1 2 3 4 5 

Os custos de ter infraestrutura comercial são altos 5,4 6,4 32,2 38,7 16,1 6,4 

Falta de Informações sobre gestão e mercado 4,3 12,9 32,2 29,0 16,1 6,4 

Há menos atenção da sociedade para as 

microempresas 

3,2 9,7 35,5 38,7 6,4 9,7 

Acho que é difícil importar ou exportar 2,2 6,4 32,2 51,6 9,7 0,0 

A corrupção atrapalha meu negócio 2,2 6,4 35,5 38,7 12,9 9,7 

Fonte: GEM 2016 e Estudo de Caso deste projeto. 

 

De acordo com a escala Likert, nota-se uma similaridade nos três primeiros itens da 

tabela, ou seja, falta de políticas por parte do governo, pouco apoio financeiro e pouco acesso 

à educação e capacitação são os fatores limitantes mais importantes tanto para os especialistas 

quanto para os MEIs. Relevante também é a pontuação dada a rendas extras pelos MEIs. Para 

todos os outros itens percebe-se que a maior pontuação ficou entre ‘não é importante’, ‘pouco 

importante’ e ‘indiferente’. 

A falta de políticas públicas foi citada em 77,4% das repostas dos especialistas. Para os 

MEIs, esse item pontua também com alto valor de 87,1%, quando somadas as respostas 

‘importante’ e ‘muito importante’. O que se percebe, como um dos resultados do estudo de caso, 

é que apenas a legislação que possibilite uma formalização mais “benevolente” não é suficiente 

enquanto política pública. Outros programas que facilitem a inserção dessas pessoas, de forma 

competitiva no mercado, se fazem prementes de acordo com alguns depoimentos dos próprios 

MEIs. 

Não obstante, aliada à falta de políticas públicas está a falta de apoio financeiro para os 

MEIs. Conforme tabulação, esse item foi considerado por 87,0%, dos entrevistados, número 

praticamente igual à falta de políticas públicas. Interessante notar que, para pessoas que 

estudam o mercado e participam ativamente do movimento de empreendedorismo, a falta de 

apoio financeiro não é um problema tão grande quanto à falta de apoio do estado. Nota-se na 

Tabela 02, que os especialistas pontuaram esse item em 31,2% das respostas. 

Igualmente, menos importante para os especialistas, que a falta de políticas públicas 

direcionadas aos empreendedores, está o pouco acesso à educação e capacitações profissionais. 

Com a mesma participação nas respostas, divulgadas no GEM 2016, este item foi considerado 
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por 31,2% dos pesquisados pelo SEBRAE. Já para 90,3% dos microempreendedores, 

participantes do estudo de caso, o pouco acesso à educação e capacitação profissionais, é 

importante ou muito importante. Este número supera a falta de políticas públicas, pontuada 

pelos próprios MEIs. 

Fora os três primeiros itens analisados acima, cabe ainda um destaque em relação às 

respostas dos MEIs, no que se refere a ter a disponibilidade de outras rendas. Ter outras rendas 

não limita tanto as atividades destinadas ao empreendimento. Para 17,2% desses observadores 

da área do empreendedorismo, esse item pode representar alguma barreira à abertura e 

manutenção de um negócio no Brasil.  

Os microempreendedores, no entanto, consideram importante (48,4%) o fato de ter uma 

renda extra, um impeditivo para a dedicação total à atividade do negócio que alguém possua ou 

venha a possuir. Interessante ressaltar que, conforme levantado nas consultorias individuais, 

existem sim outras atividades ocorrendo em paralelo às atividades das empresas dos 

pesquisados. Isso tem como consequência a recorrente reclamação da falta de tempo para tocar 

o negócio. 

Analisados o perfil e a pontuação dos MEIs para os fatores limitantes levantados pelos 

especialistas, faz-se de suma importância também verificar quais as demandas dos MEIs por 

capacitações profissionais, foco do Programa de Mídia. Depois de cruzados os dados, entre as 

pontuações dadas pelos especialistas e pelos empreendedores, apresentam-se na tabela abaixo, 

uma lista de sugestões de temas para cursos, todos ligados de alguma forma à Gestão da 

Inovação, PI e Análise de Mercado, já tabulados de acordo com as respostas auferidas nos 

questionários aplicados no local desse estudo: 

 

Tabela 03 – Notas para os temas para videoaulas - MEIs 

(continua) 

 

SUGESTÕES DE TEMAS DE VIDEOAULAS PARA CADA FATOR 

LIMITANTE  

NOTAS DADAS PELOS 

MEIS PESQUISADOS (%) 

1 2 3 4 5 

Como elaborar um plano de negócios? 6,4 16,1 16,1 41,9 19,3 

Como fazer Gestão financeira? 0,0 0,0 0,0 16,1 83,9 

Como fazer Gestão de estoques? 9,8 0,0 16,1 32,2 45,2 

Como fazer Gestão de marketing? 0,0 3,2 9,7 25,8 61,3 

Como criar, proteger e manter minha marca? 0,0 3,2 3,2 32,2 61,3 

Planejar novos produtos/serviços 9,8 6,4 22,6 35,5 29,0 
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Tabela 03 – Notas para os temas para videoaulas - MEIs 

(conclusão) 

 

SUGESTÕES DE TEMAS DE VIDEOAULAS PARA CADA FATOR 

LIMITANTE 

NOTAS DADAS PELOS 

MEIS PESQUISADOS (%) 

1 2 3 4 5 

Lançar novos produtos/serviços 3,2 12,9 12,9 38,7 32,2 

Projetos para pessoas investirem na minha empresa 0,0 0,0 9,7 16,1 71,2 

Como participar de projetos de universidades? 19,3 12,9 22,6 19,3 22,6 

Como proteger minha marca? 6,4 6,4 32,2 19,3 35,5 

O que é criatividade e inovação? 6,4 6,4 12,9 45,2 29,0 

Como melhorar a gestão interna da empresa? 3,2 0,0 12,9 38,7 45,2 

Como melhorar a forma de fazer meus produtos? 6,4 9,7 19,3 19,3 48,9 

Onde buscar financiamentos? 0,0 12,9 25,8 25,8 35,5 

Qual melhor tipo de pessoa jurídica para meu negócio? 35,5 19,3 22,5 12,9 9,8 

 Fonte: Estudo de Caso deste projeto. 

 

 O pouco acesso à educação e capacitações profissionais foi um dos três principais 

pontos considerados importantes, comum aos empreendedores e especialistas. Para compor 

parte do objetivo desse trabalho, ou seja, a apresentação de um Programa de Mídia para 

capacitação profissional de Microempreendedores Individuais com no mínimo 3 (três) 

videoaulas, verifica-se, baseado na Tabela 03, o seguinte comportamento para os três temas 

mais pontuados pelos MEIs, demonstrado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 10 – Temas mais pontuados para videoaulas - MEIs 

 

       Fonte: Estudo de caso deste projeto, 2018. 

 

 Os temas mais pontuados para as 03 (três) primeiras videoaulas, oriundas das pesquisas 

realizadas aqui foram, pela ordem na soma das maiores notas, os seguintes:  

1. Como fazer Gestão Financeira? (100% das respostas em ‘importante’ e ‘muito 

importante’). 

2. Como criar, proteger e manter minha marca? (93,5% das respostas em ‘importante’ e 

‘muito importante’). 

3. Projetos para pessoas investirem na minha empresa (87,3% das respostas em 

‘importante’ e ‘muito importante’). 

Vale salientar que, de todos os temas apresentados aos microempreendedores, apenas 

dois tiveram pontuações baixas quando somadas as respostas relativas às opiniões ‘importante’ 

e ‘muito importante’. Estes temas são:  

1. Como participar de projetos nas universidades? (41,9% das respostas em ‘importante’ e 

‘muito importante’). 

2. Qual o melhor tipo de pessoa jurídica para meu negócio? (22,7% das respostas em 

‘importante’ e ‘muito importante’). 
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Todos os outros 11 (onze) assuntos ficaram com pontuação acima de 50,0%, quando 

somadas as respostas ‘importante’ e ‘muito importante’. Essa pontuação é aqui, considerada 

muito boa e apta a entrar na lista de vídeos a serem gravados. 

Nota-se, enfim, que os dados surgidos após o cruzamento das informações sobre os 

fatores limitantes levaram a seleção dos três temas. Esses temas moldaram o conteúdo das 3 

(três) videoaulas entregues, que possuem como um dos objetivos a geração da cultura da 

inovação que possa promover melhorias nos produtos, processos, marketing e organização dos 

microempreendimentos no Brasil. 

Dos assuntos selecionados para a gravação dos três vídeos, propostos como produtos 

para o Programa e Mídia aqui descritos, destacaram-se: “Como fazer Gestão Financeira? ”; 

“Como criar, proteger e manter minha marca? ”; “Projetos para pessoas investirem na minha 

empresa”. Inovar, seja em processos, na organização, no marketing ou nos produtos, é o que 

mais se espera como resultado das provocações realizadas nas videoaulas.  

Logo, o que será oferecido ao público espectador do Programa de Mídia serão, 

inicialmente, as videoaulas: 

• Tema: Gestão da Inovação 

o Subtema: “Como fazer Gestão Financeira? ” 

• Tema: benefícios da Propriedade Intelectual 

o Subtema: “Como criar, proteger e manter minha marca? ”  

• Tema: Análise de Mercado  

o Subtema: “Projetos para pessoas investirem na minha empresa”. 

(Transferência de Tecnologia). 

  

 

2.7.1. Videoaula “Como fazer Gestão Financeira? ” 

 

A videoaula “Como fazer gestão financeira do seu negócio? ”, é bem orientada no 

caminho para a inovação de processos e organização da empresa. Através de conteúdo 

relacionado ao melhor entendimento da circulação do dinheiro no mercado, busca-se, 

primeiramente, aproximar o MEI do contexto macro e microeconômico no qual está inserido. 

A seguir, a inovação, quanto à organização financeira do negócio bem como à criação de novos 

métodos que facilitem os registros financeiros, podem desafogar todos os outros processos do 
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empreendimento.  

 

                Figura 02 – Capa do vídeo: “Como fazer gestão financeira do seu negócio? ” 

 
                Fonte: Autor do Projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2KzayFb 

 

 

O que se busca como objetivo neste vídeo é que o próprio empreendedor possa adquirir 

mais conhecimentos a respeito do mercado financeiro. Espera-se, ainda, que o MEI compreenda 

os fluxos internos necessários a uma empresa, e que essas informações o auxiliem na 

implantação de técnicas inovadoras. Tratam-se, portanto, de ferramentas diretamente ligadas à 

gestão da inovação, em processos e em organização do negócio. 

Neste sentido, o vídeo “Como fazer Gestão Financeira? ”, apresenta, respectivamente, 

o seguinte conteúdo:  

❖ O que é inovação de processo e organizacional? 

➢ Já no início da videoaula, são apresentadas ao empreendedor as definições do que é 

inovação de processo e inovação organizacional. Nesse momento do vídeo, a intenção 

é apresentar o que pode ser gerado de resultado quando a empresa tem um controle 

financeiro eficiente e eficaz. 

❖ Os possíveis caminhos que o dinheiro faz dentro e fora da empresa. 

➢ Este tópico buscou familiarizar o aluno com movimentações internas e externas do 

capital financeiro. Aqui, por exemplo, o apresentador demonstra como o dinheiro 

circula no mercado, como o mesmo entra na empresa, de que forma ele pode ser gasto 

https://bit.ly/2KzayFb
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e investido. Basicamente, o discurso compreende movimentos do capital financeiro na 

macroeconomia, microeconomia, a sua entrada/saída (seja em custos ou investimentos), 

e a sua manutenção e circulação interna no negócio. 

❖ Tipos de entradas (receitas) e saídas (custos e despesas). 

➢ Aqui é detalhado o que são receitas brutas, custos variáveis, receitas líquidas, custos 

fixos e saldos. A ideia é não dificultar o aprendizado de quem, muitas vezes, nunca 

realizou o controle financeiro do seu negócio e ainda quem nunca teve uma empresa, 

ou quaisquer intimidades com os termos utilizados no meio empresarial. 

❖ Conceitos de investimentos (manutenção e rendimento do dinheiro). 

➢ Para finalizar esta videoaula, o professor defende que o saldo deve ser mais bem 

administrado pelos microempreendedores. É abordada a divisão necessária entre pessoa 

física (dono do negócio) e pessoa jurídica (o próprio negócio). São apresentadas 

diferenças entre salário e pró-labore, pró-labore e dividendos e quem tem direito a 

usufruir desses pagamentos e resultados da empresa. Busca-se, também, provocar no 

empreendedor a motivação para se tornar um investidor, seja na sua empresa 

reinvestindo os resultados seja no mercado financeiro ou, ainda, através de novas 

oportunidades negócios. 

 

 

2.7.2. Videoaula “Como criar e proteger a sua marca” 

 

Outra videoaula gravada trata do tema “Como criar, proteger e manter sua marca”. 

Muito requisitado nas entrevistas, esse assunto perpassa por praticamente todos os envolvidos 

no estudo de caso. A inovação mais alcançada aqui é a inovação em marketing. Uma vez 

entendido o conceito do que é uma marca e qual a mensagem que ela deve passar, o MEI poderá 

realizar uma importante inovação, em todas as suas estratégias de marketing. Isso envolve desde 

remodelagem da sua identidade visual até a definição de públicos alvos e divulgações de 

anúncios, sejam em meios tradicionais ou virtuais. 
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    Figura 03 – Capa do vídeo: “Criar e proteger a sua marca? ” 

 

                   Fonte: Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2Iq6hkX  

 

Importante notar também que esse material buscou demonstrar ao espectador que a 

legislação acerca da Propriedade Intelectual (PI) possui benefícios que podem ser usufruídos 

por quaisquer empresas, independente do porte. Ainda que não seja para registrar patentes, os 

MEIs podem proteger a sua marca, ou mesmo transferir essa marca ao mercado por meio de 

contratos amparados legalmente. 

Desta feita, foram trabalhados neste vídeo: 

❖ O que é inovação de marketing? 

➢ Apesar de a palavra marketing ser amplamente utilizada no mundo dos negócios, é 

possível que exista muita confusão sobre a definição dessa atividade. Essa parte do 

conteúdo, além de apresentar uma breve explicação acerca das atividades de marketing, 

buscou associar a essas atividades à necessidade de inovações constantes. Apresentou-

se, por exemplo, o argumento de que a identidade visual da empresa precisa acompanhar 

as novidades do mercado. Assim também, falou-se sobre o fato dos empreendedores 

precisarem estar sempre atentos às novas técnicas e procedimentos para realizarem as 

suas atividades de marketing. 

 

 

https://bit.ly/2Iq6hkX
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❖ Qual a missão e visão da minha empresa? 

➢ Este tema se fez necessário para a videoaula que tratou da criação da marca pelo fato de 

que o símbolo que representa a empresa precisa possuir uma mensagem clara a ser 

passada ao mercado. A ideia foi demonstrar aos MEIs que criar uma marca vai muito 

além de escolher um símbolo, seja ele nominativo, figurativo, misto ou em terceira 

dimensão (3D). 

❖ De qual maneira eu quero passar a missão e visão da minha empresa para o mercado? 

➢ Complementando a apresentação das definições do que vem a ser missão e visão e a 

importância das mesmas para a confecção da identidade visual e estratégias de 

marketing, esse vídeo traz informações sobre como esses princípios devem ser alocados 

na marca.  

❖ Eu mesmo desenho, ou procuro alguém que faça o desenho da minha marca? 

➢ Aqui, o autor demonstrou como é importante que se procure um profissional da área 

para auxiliar na construção da marca da empresa. Foi utilizado o exemplo de um manual 

criado por uma profissional em design, parceira da loja onde foi aplicado o estudo de 

caso. 

❖ Como proteger a minha marca? Qual a legislação? 

➢ Sem muito aprofundamento nos artigos da legislação sobre Propriedade Industrial, 

nesse momento o objetivo foi contextualizar os direitos e deveres para quem deseja 

registrar uma marca no INPI. Aqui também foram apresentados os passos para o registro, 

bem como as diferenças entre nome comercial, marca e domínio da internet, e os 

respectivos órgãos de registro. 

❖ Como alinhar a identidade visual da minha empresa após a criação da marca? 

➢ Este tópico teve como principal tarefa a de demonstrar a necessidade de um alinhamento 

de todo o visual da empresa em torno da marca criada e preenchida com a mensagem 

sobre a missão e visão do negócio. 

❖ Como manter a minha marca? 

➢ Também importante, a manutenção da marca foi tratada no vídeo. Apresentou-se a 

importância de se utilizar o símbolo e a logomarca com certa constância após o registro 

sob pena de se perder a proteção do INPI. 
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2.7.3. Videoaula “Como atrair Investidores Anjos? ” 

 

O terceiro tema muito bem pontuado da Tabela 03 foi: “Projetos para pessoas investirem 

na minha empresa”. Tanto nas entrevistas/rodas de conversa, quanto nas consultorias 

individuais, percebeu-se que os microempreendedores possuem uma clara vontade de 

crescimento. Ocorre que esse crescimento tem mais chance de acontecer quando parcerias são 

realizadas e contratos com investidores são firmados.  

 

                  Figura 04 – Capa do vídeo: “Como atrair Investidores Anjos? ” 

 

     Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2ZekdVE  

 

Esse foi o entendimento levantado nos encontros durante o estudo de caso. O que se 

verificou, no entanto, foi uma dificuldade em o Microempreendedor Individual identificar os 

melhores meios para vender a sua ideia ao mercado, ou seja, transferir sua invenção ou marca 

através de contratos de cessão ou concessão. Para isso, é necessário que o empreendedor interaja 

com as variáveis que compõem uma análise de mercado mais próxima da realizada.  

É, portanto, premente que quem pretenda conseguir parcerias e investidores para a sua 

ideia esteja bem informado sobre a movimentação do mercado, principalmente, em relação ao 

que os consumidores pretendem comprar. Além disso, é necessário analisar quais as pessoas, 

físicas ou jurídicas, estão dispostas a investirem em produtos e serviços para esse mercado. A 

depender do tipo de investimento realizado no pequeno negócio, haverá inovações nos 

https://bit.ly/2ZekdVE
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processos, na organização, no marketing e até mesmo no produto. 

Para dirimir essa demanda pelo tipo de informações supracitadas, o vídeo “Projetos para 

pessoas/empresas investirem na minha empresa”, focou nos seguintes tópicos: 

❖ Quais os tipos de inovações um bom investidor pode gerar na empresa? 

➢ Na apresentação desse vídeo, o professor expôs que quando há um aporte financeiro de 

terceiros a empresa precisa profissionalizar seu jeito de administrar. Uma gestão 

profissional, aliada a um investimento necessário para o negócio se expandir cria meios 

para que ocorram inovações de processos, de produtos, na organização do negócio e no 

marketing. 

❖ Por que vender ou alugar a sua ideia? 

➢ Esse conteúdo se fez necessário para diminuir possíveis resistências quanto à busca por 

investimentos externos. O apego ao negócio pode inviabilizar importantes contratos de 

cessão ou concessão de uma marca ou produto. A mensagem passada nessa parte da 

videoaula foi a de que uma boa ideia e um contrato bem elaborado com investidores são 

potentes impulsionadores para o sucesso de um produto ou serviço no mercado. 

❖ Se eu conseguir investidor, quais mudanças ocorrem no meu negócio? 

➢ Aqui é ideia do discurso foi a de que muitas possibilidades se abrem ao empreendedor 

quando o mesmo atrai e firma parcerias com o capital financeiro. Essas possibilidades 

são traduzidas em inovações por todo o negócio e podem culminar no crescimento da 

marca e no aumento considerável nas vendas. 

❖ Quais os tipos de contrato para transferir a minha ideia ao mercado? 

➢ As informações nesse momento do vídeo foram mais técnicas. Demonstraram-se quais 

os contratos permitidos para uma transferência ou franqueamento da marca e produtos. 

A construção deste contrato não foi foco nesse vídeo, mas foi frisada a necessidade da 

busca por profissionais especializados para a escrita e registro do documento. 

 

 

2.7.4. Videoaulas publicadas antes da finalização do estudo de caso 

 

Mesmo antes que o estudo de caso se concluísse, percebeu-se a demanda por videoaulas 

oriundas dos microempreendedores e da percepção de mercado do autor desse Programa de 

Mídia. As gravações ocorreram nos mesmos moldes dos vídeos resultantes do estudo de caso, 
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porém durante o andamento da agenda de encontros com os empreendedores da loja Gambiarra 

e sem a aplicação dos questionários utilizados no estudo de caso. 

Seguiu-se a metodologia de elaboração de roteiros para os vídeos, além de editoração e 

aparatos técnicos necessários para a boa qualidade do material resultante. As videoaulas estão 

publicadas no de vídeos e nas redes sociais do autor com os objetivos gerais a seguir. 

 

                 Figura 05 – Capa do vídeo “O que o mercado espera de você? ” 

 

                     Fonte: Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2QUvJTd  

 

Este foi o primeiro vídeo a ser lançado nas redes sociais pelo autor. Nele foram tratados 

assuntos como a importância do conhecimento para agregar valor ao produto, os benefícios da 

Propriedade Intelectual e características do empreendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2QUvJTd
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                     Figura 06 – Capa do vídeo “os três mitos sobre a inovação? ” 

 

                      Fonte: Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2WUpnJ2  

 

Nessa videoaula, o autor falou selecionou 3 (três) mitos sobre a inovação. O primeiro 

considerado no vídeo foi “só inova quem tem sorte ou insights o tempo todo”. Acompanhado 

desse primeiro mito, foi dito que também não é verdade quando dizem que “só inova quem tem 

dinheiro”. Para completar o conteúdo desse material o professor trouxe o questionamento em 

torno de que “para inovar tem que ser empresário”.                

 

                    Figura 07 – Capa do vídeo “Você sabe o que é Economia Criativa? ” 

 

                         Fonte: Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2WsKdQg  

https://bit.ly/2WUpnJ2
https://bit.ly/2WsKdQg
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Essa mídia trouxe à tona definições sobre novos modelos de negócios, no mercado da 

colaboração. A apresentação desse modelo de negócio foi exibida utilizando-se de exemplos de 

grandes empresas que nasceram no ambiente da colaboração. No entanto, o foco foi a ideia de 

que todos os empreendedores, inclusive os pequenos, podem usufruir dos benefícios quando se 

está inserido nessa forma compartilhada de espaços físicos, virtuais, faturamentos, despesas e 

aprendizado. 

 

                     Figura 08 – Capa do vídeo “O que o mercado espera de você? ” 

 

                      Fonte: Autor do projeto. Link do vídeo: https://bit.ly/2wJwu8E  

 

O vídeo “Perca o medo do MEI” é uma forma de tentar passar a mensagem de que se 

formalizar não é tão complicado como parece. Aqui foram apresentados os benefícios de se 

tornar um Microempreendedor Individual, bem como as obrigações que envolvem essa 

modalidade. Em resumo, essa videoaula buscou quebrar o tabu entre ser formal e o informal, e 

demonstrar que o empreendedor pode ganhar mais que perder ao se tornar um MEI. 

A triangulação dos dados nesta análise possibilitou, por fim, uma listagem de temas para 

videoaulas demandadas pelos Microempreendedores Individuais de acordo com o seu 

comportamento para o consumo deste tipo de material didático. 

Inicialmente, foi necessário que se estabelecesse uma correlação entre o que os 

especialistas na área do empreendedorismo pensam a respeito das dificuldades dos 

https://bit.ly/2wJwu8E
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empreendedores no Brasil com o que pensam os MEIs sobre os mesmos tópicos. Feita essa 

correlação, foi possível identificar que o pouco acesso à educação e capacitação profissionais 

foi um dos três principais desafios a serem superados. 

De posse da necessidade de facilitação do acesso à educação e capacitação para 

empreendedores, elencou-se uma lista de subtemas relacionados aos macrotemas: Gestão da 

Inovação, benefícios da Propriedade Intelectual e Análise de Mercado, sendo esse último, um 

viés mais direcionado à percepção do mercado enquanto investidor. 

 

 

2.7.5. Documentário 

 

O documentário foi gravado com cinco empreendedoras que se destacaram no estudo 

de caso. São histórias que abarcam características típicas dos pequenos empreendedores do 

Brasil. Pessoas que buscaram no trabalho por conta própria, a realização de sonhos de vida e 

missões na sociedade. 

                   Figura 09 – Capa do Documentário 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Autor do projeto. Link: https://bit.ly/2ZelnAu  

 

 Neste vídeo, as empreendedoras falaram sobre pontos importantes, que convergiram 

com os resultados das pesquisas. De maneira indutiva, os entrevistados do documentário 

trouxeram à tona suas inquietações, também verificadas, de forma dedutiva, nas pesquisas aqui 

https://bit.ly/2ZelnAu


83 

apresentadas. Pode-se destacar assim, a convergência com os principais fatores limitantes 

citados por especialistas da área de empreendedorismo, a necessidade de capacitações 

profissionais com didática mais próxima da realidade dos microempreendedores, bem como os 

desafios de quem é relativamente novo no mundo dos pequenos negócios. O documentário foi 

finalizado com um “bate papo” entre o pesquisador e o proprietário da empresa estudada, sobre 

os bons resultados que podem ser gerados da aproximação academia-mercado. 

   

3. CONCLUSÕES 

 

Inicialmente, pode-se verificar que o empreendedorismo é um campo de pesquisa que é 

resultado da junção de outras áreas e é relativamente recente no mundo acadêmico, como bem 

argumentou Kakouris & Georgiadis (2016). Existem diferentes pontos de vista na literatura, 

inclusive em relação à própria definição do termo ‘Empreendedorismo’. Nota-se também que 

as teorias e escolas do pensamento sobre empreendedorismo não ficaram estáticas no tempo, 

apesar de passar por alguns momentos de baixa produção.  

Desde Cantillon, passando por Jean Baptiste Say, até chegar em Shumpeter, o 

empreendedorismo foi ganhando conteúdo e forma que o validaram como um importante 

campo de pesquisa. Da vertente econômica, que já incluiu o tema inovação, ao assunto 

empreendedorismo nas escolas mais modernas, que buscam uma análise comportamental do 

sujeito empreendedor evitando generalizações do perfil, fica evidente que o assunto é cada vez 

mais citado em importantes artigos científicos. 

A valorização do ambiente planejado para a inovação foi o cume das vertentes mais 

antigas do empreendedorismo. Neste sentido, destaca-se a obra de Peter Drucker, discípulo de 

Shumpeter e que até hoje tem forte influência quando o assunto é empreendedorismo.  

O que se percebe também é que após o surgimento da Lei nº 128 de 2008, que instituiu 

a figura jurídica do Microempreendedor Individual, o número de registros de empresas nessa 

categoria cresceu de forma exponencial. Apesar das imensas oscilações da economia durante 

esses anos, o Programa MEI tem se demonstrado um sucesso. As baixas ocorridas não foram 

tão significativas a ponto de desabonar o Programa Microempreendedorismo Individual. 

Interessante notar, ainda, que os motivos que tem levado os Microempreendedores 

Individuais a se formalizarem passam por características empreendedoras já bem conhecidas 
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no meio acadêmico. Adicionado a isso está também o fato de que a escolaridade desse público 

está aumentando e que os mesmos buscam colocar os seus conhecimentos em prática nos seus 

pequenos negócios. 

As micro e pequenas empresas no Brasil representam a imensa parte dos empregos 

gerados. Durante a crise muitas pessoas saíram de grandes organizações para serem empregados 

em pequenas e médias empresas, ou mesmo que abriram seu próprio negócio utilizando as 

vantagens e proteções estabelecidas na legislação. Sendo assim, a capacitação profissional 

voltada para produtos, serviços e processos que possam inovar o mercado é uma necessidade 

que deve ser incorporada ao comportamento dos empreendedores, sejam eles nascentes, novos 

ou estabelecidos. 

Apesar dos especialistas indicarem vários fatores limitantes ao empreendedor brasileiro, 

vale destacar os 3 (três) mais indicados: pouca política governamental, falta de apoio financeiro, 

pouco acesso a educação e capacitação. Para qualquer um dos quatro tipos de inovações 

apresentados no Manual de OSLO, esses três fatores são poderosos limitantes, quando não bem 

organizados no sistema produtivo de um país. 

Percebe-se que é de concordância entre quem estuda o mercado e quem faz o mercado 

o fato de que existem, ainda, poucas políticas públicas efetivadas no que se refere ao 

empreendedorismo. Mesmo que já haja um arcabouço considerável de regulamentações, na 

prática essa legislação ainda tem muito que avançar para que os empreendedores, 

principalmente os menores, possam se tornar verdadeiramente competitivos no mercado. 

Outra questão a ser considerada é o fato que de que, para os especialistas da área de 

empreendedorismo, a falta de apoio financeiro não seja um impeditivo tão contundente quanto 

à falta de políticas públicas. Já para os empreendedores, essa falta de recursos financeiros é tão 

problemática para seus negócios quanto à falta de políticas públicas. 

Há de se lembrar, no entanto, que os desafios atingem todos os empreendedores do 

Brasil, e englobam empresas de pequeno, médio e grande porte. Nesse sentido, a percepção dos 

MEIs, público pesquisado para a elaboração desse relatório, pode se divergir da opinião de 

outros tipos de empreendedores. Para verificar isso, seria necessária a expansão dessa pesquisa 

para outras classificações de empreendedores no país. 

Um fator relevante para os MEIs, mas nem tanto para os especialistas, é a existência de 

outras rendas em paralelo ao negócio em si. Para esses empresários, isso atrapalha a dedicação 

que deveriam ter com a empresa, já que precisam de outros meios para conseguir uma renda 
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mensal maior. Em se tratando dos Microempreendedores Individuais, auferiu-se também que 

os mesmos possuem pouco tempo de mercado e, sua relação com o mundo dos negócios ainda 

é incipiente. Ademais, o pouco acesso dos mesmos a cursos voltados à gestão os deixa à própria 

sorte, quando precisam saber selecionar o conteúdo mais adequado ao seu caso, seja na internet 

ou em cursos presenciais. 

Ficou claro que o que esses MEIs têm encontrado de materiais, geralmente gratuitos e 

na internet, muitas vezes fogem à sua realidade, ou mesmo não se enquadram no seu contexto 

de vida, possuindo inclusive linguagens que não os atendem. Daí a constatação de que os vídeos 

mais acessados por esse público são do tipo “tutorial”, ou seja, aulas que vão direto ao assunto, 

notadamente, relacionadas à como executar uma tarefa, ao invés de como planejar, realizar, 

acompanhar e reavaliar atividades. 

Após ser sugerida uma lista com 11 (onze) subtemas para a gravação dos videoaulas 

desse Programa de Mídia, 3 (três) desses assuntos se destacaram e deram origem aos focos 

contidos no título desse trabalho. Apenas 2 (dois) subtemas foram colocados em análise para 

posterior substituição. 

O conhecimento como estratégia para a inovação, a inovação como motor de uma nova 

economia e a geração de rendas de forma mais moderna para que as pessoas possam adquirir e 

manter uma boa qualidade de vida é o sonho detalhado nesse projeto. Que o conhecimento 

possa ser cada vez mais compartilhado e que o empreendedorismo possa trazer, além de 

independência financeira, a dignidade de quem quer ver seu talento valorizado e bem 

reconhecido. 
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ANEXO II 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(PRPGI) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DE UMA LOJA 

COLABORATIVA, sob a responsabilidade do pesquisador FABRÍCIO LONGUINHOS SILVA,a qual pretende 

elaborar um Relatório Técnico sobre as necessidades de capacitação profissional para Microempreendedores 

Individuais de uma loja colaborativa. Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação em encontros 

pré-agendados e respostas a um questionário de pesquisa sobre os fatores limitadores para abertura e manutenção 

de uma empresa no Brasil, conforme a sua opinião. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são 

utilização das informações no Trabalho de Conclusão de Curso, bem como divulgação das mesmas em trabalhos 

acadêmicos e redes sociais, sem, contudo, expor a sua identidade. Se você aceitar participar, estará contribuindo 

para a produção de conhecimento na área de empreendedorismo, possibilitando um levantamento de informações 

que viabilizem a criação de cursos presenciais e virtuais, para empreendedores de todo o Brasil. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade 

de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente 

do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45603-255, pelo telefone 

(73) 3656-5131, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, 

Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a  explicação. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido 

em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

______________________     Data: ___/ ___________/ _____  

 

Assinatura do participante 

 

 

 

  

 

________________________________      Impressão do dedo 

         polegar 

Assinatura do Pesquisador Responsável      Caso não saiba assinar 
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APÊNDICE I 

LEVANTAMENTO DE DEMANDAS POR CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS 

GAMBIARRA – ESPAÇO CRIATIVO E COLETIVO 

MÉTODO: QUESTIONÁRIO 

PESQUISADOR: FABRÍCIO LONGUINHOS SILVA 

 

1. Qual o ramo de atividade da sua empresa? 

MARQUE COM X 

___Artesanato e Decoração de ambientes 

___Moda 

___Fotografia, cinema, música, teatro 

___Alimentação 

___Educação, Assessoria e/ou Consultoria 

___ Outros 

2. Possui empregado(a)? MARQUE COM X 

(   ) Sim   (   ) Não 

3. Há quanto tempo você possui o negócio? 

MARQUE COM X 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) entre 1 e 2 anos 

(   ) entre 3 e 4 anos 

(   ) acima de 4 anos 

4. Qual a média de faturamento mensal do seu 

negócio? MARQUE COM X  

(   ) Até R$ 1.000,00 

(   ) Entre R$ 1.000,01 e R$ 3.000,00 

(   ) Entre R$ 3.000,01 e R$ 5.000,00 

(   ) Acima de R$ 5.000,01 

5. Você está regularmente matriculado em 

algum curso? MARQUE COM X 

(   ) Sim     (   ) Não 

6. Se sim, este curso está relacionado com 

gestão de negócios? MARQUE COM X 

(   ) Sim       (   ) Não 

7. Qual a forma que você mais utiliza para 

estudar gestão de negócios? MARQUE 

COM X 

(   ) Cursos presenciais 

 

(   ) Cursos On-line 

( ) Atualmente não estudo nada relacionado 

à gestão de negócios 

8. Você possui celular ou computador com 

acesso à internet? MARQUE COM X 

(   ) Sim       (   ) Não 

9. Você costuma assistir videoaulas na internet? 

MARQUE COM X 

(   ) Sim       (   ) Não 

10. Você gosta de assistir vídeos de no máximo 

qual duração? MARQUE COM X 

(   ) até 3 minutos 

(   ) até 5 minutos 

(   ) até 10 minutos 

(   ) até 30 minutos 

(   ) acima de 30 minutos 

11. Qual a rede social que você mais utiliza 

para ver vídeos? MARQUE COM X 

(   ) Instagram 

(   ) Facebook 

(   ) YouTube 

(   ) Whatsapp 

(   ) Outros: ______________________ 
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12. Qual a rede social que você mais utiliza 

para divulgar seu negócio? MARQUE 

COM X 

(   ) Instagram 

(   ) Facebook 

(   ) YouTube 

(   ) Whatsapp 

(   ) Outros: ______________________ 

 

 

 

 

13. Em uma escala de 1 a 5, qual nota você dá para os temas abaixo, segundo a importância dos mesmos 

para sua EDUCAÇÃO enquanto empreendedor(a)? 1 (não é importante); 3 (indiferente) e 5 (muito 

importante) 

 1 2 3 4 5 

Como elaborar um plano de negócios?      

Como fazer Gestão financeira?      

Como fazer Gestão de estoques?      

Como fazer Gestão de marketing?      

Como criar, proteger e manter minha marca?      

Planejar novos produtos/serviços      

Lançar novos produtos/serviços      

Projetos para pessoas investirem na minha empresa      

Como participar de projetos de universidades?      

Como proteger minha marca?      

Como proteger meu produto/serviço?      

O que é criatividade e inovação?      

Como melhorar a gestão interna da empresa?      

Como melhorar a forma de fazer meus produtos?      

Onde buscar financiamentos?      

Qual melhor tipo de pessoa jurídica para meu negócio?      

 

14. Existe algum outro tema específico que você gostaria de estudar através de videoaulas na internet? 

___________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________ 

15. Em uma escala de 1 a 5, qual nota você dá para os fatores limitantes abaixo, segundo a importância dos 

mesmo para ABERTURA e MANUTENÇÃO do seu negócio? 1 (não é importante); 3 (indiferente) e 5 

(muito importante) 

FATORES LIMITANTES À ABERTURA E MANUTENÇÃO DO 

MEU NEGÓCIO 

1 2 3 4 5 

Falta de políticas por parte do governo      

Falta de apoio financeiro      

Pouco acesso à educação e capacitação      

Tenho disponibilidade de outras rendas      

Não tenho o perfil de empreendedor      

Clima econômico desfavorável      

Não realizo pesquisas para desenvolver meus produtos      

Não tenho acesso à infraestrutura física favorável      

Não fui educado para ser dono de empresa      

Os custos de contratar alguém são altos      

Entendo pouco sobre as Leis de empresas      

O cenário político e as instituições públicas não ajudam      

Existem poucos programas de governo      

Os custos de ter infraestrutura comercial são altos      

Falta de Informações sobre gestão e mercado      

Há  menos atenção da sociedade para as microempresas      

Acho que é difícil importar ou exportar      

A corrupção atrapalha meu negócio      

 

16. Existe algum outro fator que limita a abertura e manutenção do seu negócio? 
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___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Agradecemos à sua participação! 

 

 

 

Fabrício Longuinhos Silva     Irailson de Jesus Santos 

IFBA        GAMBIARRA 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 

EMPREENDEDORA DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DO 

GAMBIARRA – ESPAÇO COLETIVO E CRIATIVO 

MÉTODO: ENTREVISTA 

 

EMPREENDEDORES: 

1. Apresentação do empreendedor(a) e da empresa. 

2. Dificuldade de gerir o negócio nos primeiros anos. 

3. Comportamento na internet: 

a. Qual rede social on-line mais utiliza para assistir a videoaulas? 

b. Qual rede social on-line mais utiliza para divulgar a empresa? 

c. Que tipos de videoaulas mais assiste na internet? 

d. Assiste a videoaulas sobre gestão e inovação com frequência? 

e. Qual a sua opinião sobre as videoaulas de gestão e inovação que já assistiu? 

f. Que tipos de videoaulas sobre gestão e inovação gostaria de ver? 

4. O que te limita mais a trabalhar como empreendedor(a)? 

5. Conte sobre a sua experiência em participar deste estudo de caso. 

PROPRIETÁRIOS DA LOJA: 

 Conte a sua percepção sobre os trabalhos realizados com o estudo de caso e quais as 

expectativas para a empresa. 
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APÊNDICE III 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS ENCONTROS PARA A REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO DE CASO 

Treinamento com os Empreendedores da Loja Gambiarra 

 

                             Foto: Ramon Maia. 

Treinamento com os Empreendedores da Loja Gambiarra 

 

                             Foto: Irailson de Jesus Santos. 
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Consultoria Individual com Empreendedora da Loja Gambiarra 

 

                            Foto: Fabrício Longuinhos. 

Consultoria Individual com Empreendedora da Loja Gambiarra

 

                            Foto: Ramon Maia. 
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Consultoria Individual com Empreendedora da Loja Gambiarra 

 

                             Foto: Fabrício Longuinhos. 

Gravação de Entrevista para o Canal HORI 

 

                             Foto: Irailson de Jesus Santos. Link da entrevista: (https://bit.ly/2X4tr61) 

https://bit.ly/2X4tr61
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Gravação de videoaula – primeira temporada 

 

                            Foto: Irailson de Jesus Santos. 

 

Gravação de videoaula – segunda temporada 

 

                           Foto: Ramon Maia. 

 

 

 


