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Resumo 
 

 
Esta pesquisa refere-se ao estudo das competências empreendedoras individuais, 
adquiridas ou desenvolvidas pelos empresários de pequenos negócios, no processo de 
orientação, treinamento e cursos oferecidos pelo Programa de Microcrédito Orientado 
da Prefeitura da Cidade do Recife: o Banco do Povo do Recife (BPR). Buscamos  
identificar junto a esses dirigentes de micronegócios, quais as competências 
empreendedoras adquiridas após os referidos cursos. Esta investigação teve base teórica 
nos estudos de Paiva, Sousa Leão e Mello (2004) fundamentados na pesquisa realizada 
por Man e Lau (2000), que identificaram seis competências empreendedoras, quais 
sejam: Competências de Oportunidade, Competências de Relacionamento, 
Competências Conceituais, Competências Administrativas, Competências Estratégicas e 
Competências de Comprometimento. Foi identificada no estudo de Paiva, Souza Leão e 
Mello (2004) mais uma competência empreendedora, a qual também foi objeto de 
estudo: a competência trabalho/vida pessoal. Elaboramos um estudo de caso, de 
natureza qualitativa e a coleta dos dados consistiu em cinco entrevistas semi-
estruturadas, realizadas com dirigentes de micronegócios, que fizeram parte dos cursos 
oferecidos pelo BPR. Os dados foram analisados com base na técnica de análise de 
conteúdo. Os resultados mostraram que, em virtude de os dirigentes de micronegócios 
serem responsáveis por todas as ações gerenciais da empresa, como organização, 
comando, controle financeiro, vendas, propagandas e alocação de recursos físicos, as 
competências administrativas emergem com maior significância nesses gestores. De 
modo análogo, observamos que nesse tipo de empreendimento as características 
mercadológicas manifestaram-se com maior importância, visto que na maior parte de 
seu tempo, esses gestores estão ocupados com as vendas e propagandas de seus 
produtos ou serviços. Notamos, entretanto, que há uma necessidade de capacitação dos 
gestores em outros setores da administração para que seus empreendimentos tenham 
“saúde”, a exemplo da controladoria. O despreparo desses dirigentes nessa área pode 
comprometer a continuidade dos negócios, visto que além do alto índice de 
inadimplência existente no setor, parece não haver o cumprimento do Princípio da 
Entidade defendido pela contabilidade, o qual recomenda que a pessoa jurídica não deve 
ser confundida com a pessoa física do proprietário, ou seja, os gastos particulares do 
proprietário não devem ser honrados pela empresa e vice-versa. As competências   
conceituais, de relacionamento e de comprometimento tiveram relevância significativa. 
As competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal apresentaram baixas freqüências, 
devido à total dedicação dos gestores aos seus negócios.  

 
 
 
 

Palavras-chave: Empreendedor. Microcrédito. Programas de treinamento. Competências 

empreendedoras.  

 
 
 
 



    

Abstract 
 

 
This research investigates personal entrepeneurship competencies, acquired or 
developed by small businessmen, during the process of orientation, training and course 
offered by the Oriented Micro-credit Program of Recife Prefecture: the “Banco do Povo 
do Recife” (BPR) (popular Bank of Recife?). It tried to identify, among these small 
business chair people, the entrepeneurship competencies acquired after the courses, and 
how they used them to improve their managerial decisions. The investigation was 
developed on the theoretical basis of Paiva, Sousa Leão and Mello (2004) study, which 
had as theoretical background Man & Lau (2000) research, that had identified six 
entrepeneurship competencies: Opportunity Competencies, Relationship Competencies, 
Conceptual Competencies, Administrative Competencies, Strategic Competencies and 
Compromising Competencies. Paiva, Souza Leão & Mello (2004) identified another 
entrepeneurship competency, which was also considered in this study: personal 
life/work competencies. It comprised a case study, of qualitative nature, and the data 
collection was made through five open interviews, applied small business chair people, 
that undertook the above mentioned courses. The data analysis was based on the content 
analysis technique. The results revealed that, since the businessmen of small business 
are responsible for the actions related to the whole process of the enterprise, like 
organization, finance control, sales, advertisement, among others, the most evident 
entrepreneurship characteristic of them has to do with administrative competencies. On 
the other hand was also noticed that the small business entrepreneurs spend a great part 
of their time with the sales and the marketing of their products or services. The study 
also showed the need for training in controlling, since the level of debit  is very high in 
these kind of business. Besides that, the study also showed that  the “entity principle” 
which recommends an apartheid from the private spendings of the businessman and the 
enterprise financial accounts is not followed.          
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1 Introdução 

As competências empresariais do indivíduo são fundamentais para incrementar o 

desempenho da organização, principalmente das pequenas empresas. A fim de 

enfrentarem o exigente mercado, os empreendedores necessitam de capacitação, 

treinamento e habilidade para a condução dos seus negócios.  

Para atender a essas necessidades, o governo, por meio de políticas públicas, 

criou programas de incentivo ao empreendedor de pequenos negócios, visando inserir o 

indivíduo no mercado de trabalho para que este possa desenvolver sua atividade 

empresarial, a exemplo do Banco do Povo do Recife.  

Os incentivos públicos começaram a ser mais freqüentes no Brasil, após o 

processo de redemocratização nos anos 90 com a reforma gerencial em que o 

movimento gerencialista no setor público foi baseado no empreendedorismo. Esta 

reforma foi pautada pelas seguintes estratégias: desenvolvimento dependente e 

associado; estratégias neoliberais de estabilização econômica; e estratégias 

administrativas dominantes no cenário das reformas orientadas para o mercado, todas 

elas voltadas para a geração de resultados. Atualmente, em desenvolvimento, encontra-

se uma vertente societal, com destaque para: 1. movimentos sociais, 2. partidos de 

esquerda e 3. organizações não governamentais. A vertente gerencial e a societal se 

dizem portadoras de um novo modelo de gestão pública e afirmam estar buscando a 

ampliação da democracia no país (PAULA, 2005).  

Para tornar o país mais democrático, é necessário que as pessoas tenham  

oportunidade de emprego, acesso à educação, exerçam sua cidadania e, sobretudo, 

tenham assistência do poder público. É pelo processo de conhecimento e aprendizagem 
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que os cidadãos se tornam seres políticos capazes de transformar uma sociedade 

e aperfeiçoar a absorção de conhecimento, de modo a dinamizar competências 

necessárias para conduzir e sustentar uma atividade produtiva. 

As competências representam o acúmulo de capital intelectual e o governo pode 

desempenhar um papel legítimo no seu fortalecimento por meio de políticas 

educacionais, (HAMEL, 1997). A educação deve ser uma das prioridades de qualquer 

governo para que o indivíduo desenvolva suas habilidades, inclusive as gerenciais. 

As competências empreendedoras individuais são estudadas por diversos 

autores, os quais procuram identificá-las nos indivíduos que obtiveram êxito em seus 

negócios, a exemplo de Man e Lau (2000) e McClelland (1961 apud LEIRIA,2002). 

Este estudo, portanto, corresponde a uma análise do desenvolvimento de 

competências adquiridas pelos dirigentes empreendedores inscritos no programa de 

microcrédito orientado do Banco do Povo do Recife (BPR).  Foram investigadas a 

capacidade empreendedora dos dirigentes de micronegócios e as competências 

adquiridas e desenvolvidas por eles após os cursos e treinamentos ministrados pela 

equipe técnica de orientação da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR). 

A ação da política pública para dar sustentabilidade às pequenas empresas tem o 

objetivo de diminuir o desemprego, aumentar a inclusão social, garantir, por meio dos 

tributos gerados pela operacionalidade do negócio, os recursos financeiros aos cofres 

públicos. É interessante para o Estado manter as pessoas empregadas, por motivo de 

diminuir graves problemas sociais presentes nas comunidades carentes e excluídas. 

Conforme estudos desenvolvidos por Pochman (2001, p. 40) sobre o curso da 

divisão internacional do trabalho ao longo do século XX, o Brasil, após alguns anos de 
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crescimento econômico e de empregos, experimenta uma situação de 

retrocesso, com a insuficiência de postos de trabalho. 

Eesse cenário de aprofundamento da globalização dificulta ainda mais a 
situação dos empregos para os brasileiros. Diante da nova Divisão 
Internacional do Trabalho, o Brasil precisa rever urgentemente sua estratégia 
de integração passiva e subordinada à economia mundial, sob pena de 
continuar regredindo ainda mais nas posições anteriormente conquistadas 
pelo trabalho. 

 

O desemprego inclui tanto a exclusão de um grande número de trabalhadores 

como o agravamento de suas condições sociais. O apoio e o patrocínio do poder público 

municipal nesta questão, poderia minimizar o número de desempregados. Este apoio do 

poder público será importante para erguer instituições de ajuda à cooperativa, dentre as 

quais se posiciona o banco do povo.  Como alternativa de resolução do problema do 

desemprego, Singer (2000, p.122) propõe: 

[...] É necessário oferecer à massa dos socialmente excluídos uma 
oportunidade real de se reinserir na economia por sua própria iniciativa. Esta 
oportunidade pode ser criada a partir de um novo setor econômico, formado 
por pequenas empresas e trabalhadores por conta própria, composto por ex-
desempregados que tenham um mercado protegido da competição externa 
para os seus produtos. Tal condição é indispensável porque os ex-
desempregados, como se viu, necessitam de um período de aprendizagem 
para ganhar eficiência e angariar fregueses. Para garantir-lhes o período de 
aprendizagem, os próprios participantes do novo setor devem criar um 
mercado protegido para suas empresas. 
  

A ação do Estado, no que diz respeito às políticas públicas para diminuir o 

desemprego no Brasil, deve ser urgente, principalmente na região Nordeste. Segundo 

pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2004), a taxa de mortalidade das empresas com até quatro anos de experiência é de 

59,9% e, especificamente na Região Nordeste é de 62,7%. Essa estatística revela uma 

realidade preocupante com relação à mortalidade infantil das  Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs), sobretudo em se tratando da  redução dos postos de trabalho, a 

considerar o fato de essas empresas serem as que mais contratam mão-de-obra.  
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As pessoas socialmente excluídas sobrevivem do mercado informal e não têm 

condições nem instrução suficientes para gerirem seus próprios negócios, 

principalmente no Nordeste brasileiro. A maioria se insere na categoria de trabalhadores 

tradicionais e não, na de profissionais do conhecimento. Segundo Ruas (2005), todo tipo 

de trabalho possui conhecimento como um de seus componentes, mas nem todo 

trabalho é de conhecimento. Essa distinção é caracterizada pela variedade e pela 

exceção no lugar de rotina, uma vez que as atividades exigem dos profissionais alto 

nível de habilidade cognitiva e experiência.   

Dessa forma, as políticas públicas podem ampliar o acesso a oportunidades e 

proporcionar aos dirigentes condições de desenvolverem suas competências, as quais 

estão descritas na fundamentação teórica. 

 De acordo com Rua (1999, p. 232), “uma política pública geralmente envolve 

mais que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar as decisões tomadas”.   Essas políticas empenham-se em nivelar o campo 

de ação e criar um ambiente que permita aos excluídos exercer sua cidadania, mas é 

preciso que elas sejam efetivamente cumpridas e não se desviem de seus objetivos. 

Boff (1999, p.19) descreve: 
 

Há um descuido e um descaso pela coisa pública. Organizam-se políticas 
pobres para os pobres; os investimentos sociais em seguridade alimentar, em 
saúde, em educação e em moradia são, em geral, insuficientes. Há um 
descuido vergonhoso pelo nível moral da vida pública marcada pela corrupção 
e pelo jogo explícito de poder de grupos, chafurdados no pantanal de interesses 
corporativos. 

 

A política pública de desenvolvimento econômico e social do microcrédito 

orientado tem como proposta atender às pessoas que estão excluídas do sistema 

financeiro tradicional, principalmente aquelas que estão fora do mercado de trabalho. É 

uma política voltada para a inserção do cidadão à classe economicamente ativa, 
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capacitando-o para uma atividade empreendedora, por meio de cursos, 

treinamentos e acompanhamento por uma equipe técnica da PCR. 

Os investimentos são realizados como decorrência operacional da política de 

desenvolvimento econômico e social, voltada para a assistência ao empreendedor de 

micronegócios na geração de recursos financeiros e desenvolvimento de treinamentos 

empresariais. Essas inversões deverão apontar resultados positivos quanto à eficácia 

desse programa, visto que os recursos utilizados pela gestão pública são oriundos da 

arrecadação dos tributos pagos pela sociedade e esta exige que seu dinheiro seja 

investido de forma efetiva.  

No campo de desenvolvimento de competências, inclusive no treinamento e 

aperfeiçoamento vocacional, existe a necessidade de capacitação para que os gestores 

possam melhorar suas práticas profissionais (PAIVA; SOUZA LEÃO; MELLO, 2003). 

As habilidades gerenciais são ferramentas fundamentais para que a empresa possa 

competir no concorrido mercado globalizado. 

Para minimizar os problemas gerados pela concorrência, faz-se necessário 

preparar os gestores dos pequenos negócios para enfrentar as adversidades desse 

mercado.  

Nesse sentido, diante do cenário abordado acima, este estudo pretende 

responder a uma pergunta: 

Que competências empreendedoras emergem das ações do dirigente de 

micronegócios beneficiados pelo Banco do Povo do Recife?  

 A importância da capacitação dos gestores na condução de suas empresas é 

fator relevante para que o empreendimento tenha competitividade e conseqüentemente 

continuidade. Segundo Fleury (2004, p.82), “Nos últimos anos tem crescido o número 

de empresas que ancoram o conceito de competência ao saber agir e o desenvolvimento 
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de competências ao agregar valor à organização e ao indivíduo”. Esse dado não se 

aplica à grande massa da população que está desempregada e, conseqüentemente, 

excluída dessas formas de desenvolvimento de competências. 

 Para atender à classe de baixa renda, existem as Instituições das Microfinanças 

(IMFs) que além de emprestar dinheiro com os juros mais baixos dão suporte técnico 

para o desenvolvimento de competências dos adquirentes. Esses microcréditos 

orientados, a exemplo do BPR, têm a função de treinar, acompanhar, dar orientação na 

perspectiva de criar nesses indivíduos competências empreendedoras.  

 Neste contexto, esta pesquisa possibilita contribuir para auxiliar na formulação 

de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de uma formação profissional  

efetiva junto a dirigentes de atividades econômicas e produtivas. Alguns aspectos 

caracterizam o microcrédito como uma metodologia específica, visto que a ausência de 

garantias reais nas operações e a formação sócio-cultural dos empreendedores dos 

pequenos negócios requerem procedimentos específicos no processo de concessão de 

microcrédito. Dessa forma, torna-se fundamental que esse tipo de crédito seja concedido 

de modo assistido em que a postura do agente de crédito, suas atitudes, sua linguagem e 

sua abordagem devem levar aos empreendedores as informações e orientações 

essenciais para que alcancem o êxito do negócio. (BARONE, 2002).   

 No que diz respeito ao estudo das microfinanças, levantamos alguns trabalhos 

científicos voltados para o tema, a exemplo de Feitosa e Gonçalves (2005), versando 

sobre os Fatores que Afetam o Acesso dos Empreendedores Pobres ao MicroCrédito na 

Perspectiva dos Gestores de Três IMFs (CEAPE, Banco da Mulher e Visão Mundial). 
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Outra visão é a apresentada no site da unic1 com o artigo: Año Internacional del 

Microcredito 2005: Experiências exitosas em cuatro continentes. 

Outras pesquisas a respeito do desenvolvimento de competências do 

empreendedor foram produzidas no meio acadêmico, versando sobre expertise como o 

produzido por (PAIVA, 2004, p.74): “Existem expertises diretamente associadas a 

posturas empreendedoras que auxiliam a compreender atributos vinculados a ações 

humanas que geram respostas de valor na interação com os grupos internos e externos à 

organização”. Essa expertise, associada ao saber conduzir o empreendimento por 

intermédio do conhecimento adquirido com cursos, treinamentos e acompanhamento 

por equipes de assessoria, pode levar a empresa ao desempenho desejado, mesmo em 

tempos turbulentos. 

Neste sentido, observamos que trabalhos científicos abordando o tema 

microcrédito e desenvolvimento de competências são produzidos na academia. No 

entanto, existe uma lacuna sobre o estudo das competências desenvolvidas pelos 

empreendedores em função da orientação recebida pela equipe técnica de crédito 

orientado, especialmente as que são de responsabilidade pública. Desse modo, esta 

investigação pretende dar contribuição para a academia na elaboração de estudos sobre 

desenvolvimento de competências dos dirigentes de micronegócios, a partir de 

orientação de uma política pública.  

A pesquisa científica é uma das formas de se ter acesso ao conhecimento. A 

investigação é uma atividade básica da ciência, sendo esta um processo de 

conhecimento em busca da verdade, predominantemente racional, (VERGARA, 2004). 

Com o fim de descobrir fatos relativos a um campo de conhecimento, a academia faz 

                                                 
1  http://www.unic.org.ar/1-microcredito/microcredito06.htm, sítio das Naciones 
Unidas: Centro de Información para Argentina y Uruguay, acesso em:  08 nov. 2005. 
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investigações e experiências para informar à sociedade os resultados obtidos e 

prestar um serviço de utilidade pública.  

A importância da sobrevivência dos microempreendimentos na realidade dos 

países emergentes é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da economia 

local, sobretudo no que diz respeito à geração de emprego e renda. De acordo com 

Sachs( 2003, p.19), “A chave para uma colocação adequada das pessoas no coração do 

desenvolvimento está em contemplar a diversidade de formas de trabalho encontradas 

na economia informal e nas pequenas empresas”. Segundo pesquisa IBGE (2002), este 

segmento da economia é responsável por mais de 50% dos postos de trabalho. 

Dessa forma, podemos inferir que os pequenos negócios podem ser a força 

motriz da economia local, desde que se ofereçam condições financeiras e capacitação 

adequada aos seus dirigentes para que se mantenham no mercado ou estarão fadados ao 

fracasso. 

O tratamento dispensado pelo governo ao pequeno negócio, visando a sua 

continuidade, requer uma atenção especial quanto ao desenvolvimento de competências 

de seus gestores. O programa de crédito orientado pode possibilitar a esses empresários, 

condições de administrar sua equipe, somando esforços para obter resultados que sejam 

favoráveis ao desempenho da empresa.  

 A orientação técnica da equipe do microcrédito está associada à 

profissionalização dos recursos humanos desses dirigentes de micronegócios, os quais 

têm grande importância social e econômica para o país. A continuidade desse processo 

de conhecimento é fator preponderante para que eles adquiram um bom nível técnico. 

Os gestores de micronegócios devem participar constantemente de programas de 

capacitação, oferecidos pelo setor público, para que possam conduzir melhor seus 

negócios.  
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O conhecimento teórico adquirido pelo indivíduo associado à experiência 

profissional pode aumentar sua capacidade empreendedora, visto que o exercício 

contínuo de uma tarefa requer sempre uma atualização dos conhecimentos, para que o 

desenvolvimento seja sustentável. 

Dessa forma, a motivação do estudo residiu na ação do governo voltada para as 

formulações de políticas públicas sociais, especificamente o Programa do Crédito 

Orientado, na perspectiva de criar competências naquele que solicita o crédito. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras dos dirigentes dos micronegócios que solicitaram crédito ao Banco do 

Povo do Recife no período de 2001 a 2006. Período no qual foram iniciadas as 

orientações e as capacitações empreendedoras desses dirigentes.   

Esta pesquisa tem como objetivos específicos: investigar quais as competências 

adquiridas por estes dirigentes durante o período de orientação da equipe técnica do 

Banco do Povo do Recife e; analisar a evolução dos dirigentes empreendedores na 

condução de seus negócios, levando em consideração as competências desenvolvidas 

após capacitação recebida pelos orientadores do programa durante o período observado. 
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1.1 Desenho da Pesquisa 

Este trabalho apresenta uma estrutura relatada no Diagrama 1 e conta com revisão 

bibliográfica sobre os conceitos das competências empreendedoras estudadas por Man e 

Lau (2000), quais sejam: competências de oportunidade, competências de 

relacionamento, competências conceituais, competências estratégicas, competências 

administrativas, competências de comprometimento e competências de trabalho/vida 

pessoal. Esta última foi observada por Paiva, Souza Leão e Melo (2004) ao estudarem 

as competências empreendedoras em comportamentos de dirigentes de êxito 

socialmente reconhecido.  

Essas competências foram estudadas para embasar o desenvolvimento de 

competências empresariais dos dirigentes de micronegócios inscritos no Programa 

Banco do Povo do Recife, que já possuíam um pequeno negócio e estão no fim do 

contrato.  
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PRINCIPAIS ETAPAS DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 – Principais etapas do trabalho e capítulos associados 

 

Capítulo 2: 
Análise Contextual 

Gênese do microcrédito; 
 Banco do Povo do Recife; 

Empreendedorismo; 
Programa de treinamento de pessoal 

Capítulo 4 
Metodologia 

O método; Critério de inserção dos 
sujeitos da pesquisa; Coleta de dados; 

Tratamento dos dados; Análise e 
interpretação dos dados; Validação 

dos dados. 

QUESTIONAMENTO PRINCIPAL DA 
DISSERTAÇÃO: 

 
Que competências empreendedoras emergem 

das ações do dirigente de micronegócios beneficiados 

pelo Banco do Povo do Povo do Recife? 

 

ANÁLISE CONTEXTUAL DO MICROCRÉDITO E 
DO BANCO DO POVO DO RECIFE 

Capítulo 1: 
Introdução 

Problematizarão; 
Justificativa; 
Objetivos; 

Desenho da pesquisa 

ANÁLISE DOS CONCEITOS DE COMPETÊNCIAS 
DE OPORTUNIDADE; 

COMPETÊNCIAS DE RELACIONAMENTO; 
COMPETÊNCIAS CONCEITUAIS; 

COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS; 
COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS; 

COMPETÊNCIAS DE COMPROMETIMENTO; 
COMPETÊNCIAS TRABALHO/VIDA PESSOAL 

Capítulo 3: 
Referencial teórico 

Conceituando competências:  
Estudos sobre competências 
empreendedoras individuais;  

Competências de oportunidade; 
Competências de relacionamento; 

Competências conceituais; 
Competências estratégicas; 

Competências administrativas; 
Competências de comprometimento; 

Competências de equilíbrio Vida 
Pessoal/Trabalho 

CONCLUSÕES POR MEIO DA CONFRONTAÇÃO 
DA TEORIA COM A PRÁTICA 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Capítulo 5 e 6: 
   Apresentação dos Resultados; 
Conclusões e Recomendações. 
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2 Análise Contextual  

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o microcrédito, levando 

em consideração o contexto social e sua relação com as políticas públicas. O 

empreendedorismo e o treinamento de pessoal também foram discutidos, visto que a 

orientação e a capacitação empresarial são fatores fundamentais para que o indivíduo 

possa pôr em prática suas habilidades, sobretudo as gerenciais. Nesse sentido, o 

microcrédito orientado pode criar, no indivíduo, competências empreendedoras, visto 

que o tomador de crédito, além de adquirir o recurso financeiro, recebe orientação, 

treinamento e cursos. 

2.1  Microcrédito 

O microcrédito caracteriza-se pela concessão de empréstimos de baixo valor a  

empreendedores formais e informais, os quais não têm acesso ao sistema financeiro 

tradicional. Dessa forma, o microcrédito democratiza o acesso ao crédito, do qual 

grande parte dos brasileiros está excluída. A disponibilidade de crédito para 

empreendedores de baixa renda, capazes de transformá-lo em riquezas para eles 

próprios, faz do microcrédito parte importante das políticas de desenvolvimento 

(BARONI; DANTAS;RESENDE, 2002). Logo, essa forma de financiamento é uma 

opção alternativa para aquelas pessoas que não têm o recurso disponível ou crédito 

comprobatório no sistema financeiro comercial. Essas, portanto, são políticas adotadas 

para promoverem o desenvolvimento sustentável. 

 O desenvolvimento sustentável pressupõe a expansão econômica permanente, 

com melhorias nos indicadores sociais e a preservação ambiental. O desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as 
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gerações futuras. Ele contém dois conceitos-chave: 1- o conceito de “necessidades”, 

sobretudo as necessidades essenciais dos pobres no mundo, que devem receber a 

máxima prioridade; 2- a noção das limitações que os estágios da tecnologia e da 

organização social impõem ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 

presentes e futuras (GOMES,1995). 

 O desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado às políticas sociais, 

as quais têm a perspectiva de desenvolvimento local, voltadas à população de baixa 

renda. Dessa forma, podemos inferir que a democratização do crédito possibilita o 

desenvolvimento individual, local e regional de uma população.  

Em 2004, foi implementada, por meio da Resolução Nº 145/2004, a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), com o objetivo de atender às contingências 

sociais e à universalização dos direitos sociais. Os programas de assistência aos pobres 

são desenvolvidos para que estes tenham condições de sobrevivência. A PNAS busca 

incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange à 

responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2004).2 

Segundo Ocampo (2004, p.36), “a necessidade de uma política social é hoje 

reconhecida e requer uma política educacional ambiciosa, baseada no acesso universal à 

educação pública e a políticas seletivas voltadas para os setores mais pobres”.   

Medidas governamentais de assistência social vêm sendo tomadas para proteção 

dos direitos do cidadão adquiridos na Constituição de 1988. O programa de 

                                                 
2  www.mds.gov.br/secretarias/pnas_final.pdf, acesso em: 12 jan. 2006 
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microcrédito incentivado pelo governo é uma dessas políticas adotadas para garantir a 

sustentabilidade do indivíduo, por meio da geração de emprego e renda.   

2.1.1 – Gênese do Microcrédito 

A primeira experiência de microcrédito que se tem notícia aconteceu na 

Alemanha em 1846, com a Associação do Pão. Uma experiência em que o pastor 

Raiffeinsen ofereceu farinha de trigo aos fazendeiros, que haviam perdido tudo em um 

rigoroso inverso, para que eles fabricassem e comercializassem pão para obter capital de 

giro (SILVEIRA FILHO, 2005). 

Outra experiência de microcrédito no mundo foi desenvolvida em Bangladesh, 

em 1976, com o Prof. Muhammad Yunus, que começou emprestando dinheiro à 

população pobre. Posteriormente, criou o Banco Grameen, que hoje utiliza uma 

metodologia própria como aval, baseada na formação de grupos que se responsabilizam 

mutuamente e pelo acompanhamento de um agente de crédito (YUNUS, 2000).  

Na Bolívia, em 1986, foi criado o Banco Solidariedade S.A, uma ONG com 

capital inicial doado por organizações internacionais, governos e empresários locais. 

Em 1992, surgiu o primeiro banco comercial em bases lucrativas direcionado ao 

microcrédito3. Outras experiências4 aconteceram na América Latina, como o La Red 

Nacional de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH), uma 

associação sem fins lucrativos com sede em Tegucigalpa.  No México, a organização 

Centéotl, em seus quinze anos de história, tem mais de 300 mil clientes ativos. No 

Paraguai, o Fundo Internacional de desenvolvimento Agrícola (FIDA), com a 

cooperação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), criou o Proyecto de 

                                                 
3 Revista Eletrônica de Jornalismo Científico (2002). 
4  www.unic.org.ar. Acesso em: 15 dez. 2005 
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Fondos de Desarollo Campesino – PDF que faz empréstimos diretamente às 

cooperativas de crédito. Na Venezuela, o PNUD, com o apoio do Banco da Mulher e da 

empresa CononoPhilips, desenvolveu o Proyeto de Desarorollo Humano Sostennible 

Local, o qual tem desenvolvido microempresas produtivas em 20 municípios naquele 

país.  

Outras experiências foram desenvolvidas na Europa, como na Bósnia - a 

Organização Comitê Bósnio de Ajuda; na África, Sahel - o programa ACOPAM; na 

Ásia, Índia - a Organização SHARE , Indonésia – Banco Rakyat; na Tailândia – O 

Fundo Comunal e Urbano. 

Estudo sobre microfinanças, realizados por Basu; Blavy; Yulec (2004) em 

quatro países da África: Benin, Ghana, Guinea e Tanzania, apresenta o desenvolvimento 

do setor de microfinanças neste continente e  revela que as pequenas empresas e a 

maioria da população pobre tem acesso limitado ao crédito nas instituições financeiras 

formais. Em Ghana e Tanzania apenas 5 a 6 % da população tem acesso ao setor 

bancário. Em muitos países da África, a maior parte da população é pobre e por este 

motivo o setor informal é uma importante parte da economia. Diversas instituições 

africanas oferecem microfinanças à população mais carente, como: bancos comerciais, 

bancos de desenvolvimento estaduais e os correios. Na África, o desenvolvimento de 

cooperativas de bancos e associações de crédito também é fator muito importante, pois  

é exemplo de comunidade baseada em cooperativas. Em Benin, uma larga rede de 

microfinanças é dominada por poupanças e cooperativas de empréstimos mútuos.  

Diante do exposto acima, podemos verificar que na América Latina e em outros 

continentes existem práticas de formulaçao de políticas públicas, como o microcrédito, 

que visam diminuir a exclusão social, aumentando as condições de sobrevivência das 
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populações mais carentes. O microcrédito desde sua primeira experiência vem 

crescendo gradativamente, contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde 

existem graves problemas sociais.   

 De acordo com Burvinic (2004, p. 5 e 6): 

Embora a insuficiência de renda seja um fator fundamental, há um consenso 
no sentido de que a exclusão social se refere a um conjunto de circunstâncias 
mais abrangentes do que a pobreza. A exclusão social está mais estreitamente 
relacionada ao conceito de pobreza relativa do que à pobreza absoluta e, 
portanto, está inextricavelmente vinculada à desigualdade. A exclusão social se 
refere não apenas à distribuição de renda e ativos., mas também à provação 
social e à ausência de voz e poder na sociedade.   

Conforme a Revista Eletrônica de Jornalismo Científico (2002)5, a primeira 

experiência de microcrédito no Brasil aconteceu nas cidades de Recife e Salvador com o 

programa União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações (UNO), uma 

organização não governamental formada por entidades empresariais e bancos em 

conjunto com uma ONG internacional. Depois de financiar milhares de 

microempreendimentos na Bahia e em Pernambuco, a UNO suspendeu as atividades 

depois de 18 anos de atuação.  

Após essas experiências iniciais, surge em 1987, em Porto Alegre, o Centro de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (Ceape), uma ONG que conta com o 

apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Inter-American 

Foudation (IAF). A criação do Banco da Mulher, em 1989, na Bahia, também foi um 

marco para a liberação de microcrédito, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (Unicef) e do BID. O Banco é filiado ao Women's World Banking que atua 

em diversos países. No Brasil, há representantes em sete estados6. 

                                                 
5  Informação do site: www.comciencia.br. Acesso em: 01 nov. 2005 
6  Reportagem no site www.comciencia.br/reportagens/ppublicas/pp03.htm, acesso em: 
08 nov. 2005 

http://www.bancodamulher.org.br/
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Diante dessas experiências do microcrédito no Brasil, percebemos sua evolução 

e a preocupação do Estado em editar medidas para facilitar e ampliar o acesso ao crédito 

aos empreendedores formais e informais. Contemplando esta evolução, o diagrama 2 a 

seguir, evidencia as fases em que foram adotadas medidas pelo governo, ao longo dos 

anos, para incentivar a prática dos microfinanciamentos, iniciando-se em 1972 com o 

surgimento das ONG’s. No final da década de 80 até o final da década de 90, surgem os 

governos municipais como atores do microcrédito, nascendo os Bancos do Povo. No 

período de 1998 a 2002, aparecem as SCM’s7 e OSCIP’s8. E, nos dias atuais, com o 

marco legal do microcrédito produtivo orientado(BITENCOURT,2005)9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
7  SCM: Sociedade de Crédito ao Microempreendedor 
8  OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
9  Microcrédito e Microfinanças no Governo Lula -  Palestra no IV Seminário Banco Central de 
Microfinanças – Salvador – 2 e 3 de junho de 2005. site: 
www.bcb.gov.br/pre/SeMicro4/Palestras/Gilson.ppt. Acesso em: 10 nov. 2005 
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Diagrama 2 – Evolução histórica dos marcos legais adotados pelo governo 

brasileiro para o microcrédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama 2 demonstra a evolução dos marcos legais do microcrédito, 

apresentados por Bitencourt(2005). Já a ABCRED10 elaborou mapas evolutivos por 

décadas, consubstanciando esse desenvolvimento do microcrédito, dando ênfase ao 

surgimento de instituições que praticaram ou praticam esse tipo de crédito.  

                                                 
10  Associação Brasileira de Dirigentes e Gestores de Entidades de Microcrédito, Crédito Popular 
Solidário e Entidades Similares.  
   

Fase 1 (de 1972 a 1988)  

Aparecem as redes alternativas 
organizadas por ONG´s;  

Fase 2 (de 1987 a 1997)   

Entrada dos governos municipais como atores do microcrédito através da 
constituição de programas e/ou organizações para operar diretamente com 
microempreendedores (Bancos do Povo);  

Fase 3 (de 1998 a 2002)  

- Criação do Marco Legal para o microcrédito – SCM e as OSCIP;  

- Alterações na regulamentação das cooperativas de crédito – foco nas  
centrais e permissão para cooperativas de crédito de 
microempreendedores; 

- Criação do Programa de Microcrédito do BNDES - Financiamento e 
Desenvolvimento Institucional (32 instituições até 2002); 

- Criação do Programa Crediamigo pelo Banco do Nordeste; 

- Permissão para atuação dos Correspondentes Bancários;

Fase 4: de 2002 ... 

- Inclusão bancária massificada, associando a 
necessidade de crédito e de outros serviços bancários 
para a população de baixa renda, como: Conta 
simplificada; Viabilização de recursos para o crédito 
de uso livre e para microempreendedor e Constituição 
do Banco Popular do Brasil. 

 

Fase 5: de 2005 ... 

- Criação do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado 

Aproximação entre instituições financeiras e de microcrédito, vinculando outros serviços financeiros ao microcrédito produtivo; 

Marco legal para o microcrédito produtivo, incluindo a regulamentação para o repasse de recursos dos bancos para instituições de 
microcrédito - (depósitos especiais e FAT); 

Viabilização de fundos de aval para as instituições de microcrédito; 

Desenvolvimento de Projetos de Desenvolvimento Institucional focados na articulação entre instituições de microcrédito e na padronização 
de modelos contáveis; 

Diagrama 2 - Evolução histórica dos marcos legais do microcrédito no Brasil 
Fonte: Bitencourt(2005) 
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Podemos visualizar, nos mapas a seguir, que na década de 70 apenas dois 

estados da Federação praticavam o microcrédito, Pernambuco e Bahia, com o programa 

UNO. Na década de 80, apareceram outras instituições, com o surgimento de alguns 

CEAPES11. Na década de 90, apareceram outras CEAPES e a criação dos bancos do 

povo.  

Em 2000, foi implementado o Banco do Povo do Recife, que aparece na figura 

4, conforme a ABCRED. Surgem, a partir desse ano, outras agências do banco do povo.  

Observando a figura 5, na qual a ABCRED faz um demonstrativo das 

instituições que operam com microcrédito nos estados da Federação, notamos que a 

Região Norte foi pouco contemplada com esse tipo de programa ao longo dos anos. 

Apenas no Amapá e no Pará, aparecem instituições que praticam o microcrédito. No 

contexto geral da figura 5, a Região Sudeste foi a que mais se sobressaiu na prática 

desse programa, destacando-se o estado do Rio de Janeiro, com sete instituições.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos. 
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Mapas de evolução histórica por décadas do surgimento de instituições que 

praticam microfinanças no Brasil. 

 

Década de 70 1972
UNO – PE
1974
UNO - Bahia

Década de 70
Instituições/Programas

   

 

 

Figura 1 – Mapa de evolução histórica da década de 1970 das instituições 
que praticam microfinanças no Brasil 
Fonte: ABCRED (2004) 
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Década de 80 1984
. Banco da Mulher – RJ
1986
. Banco de Microcrédito - PR
PROMICRO-UP – DF
1987
CEAPE – Anaterra - RS

. 1988

. Inst. Des. Ação Com. 
IDACO – RJ

1989
CEAPE RN
CEAPE MA
Banco da Mulher - BA

Década de 80
Década de 70

Instituições/Programas

     

                                     

1990
. CEAPE Nacional
. Pró-Renda - CE 
1991
. Balcão de Ferrementas – CEF
1992
. Banco da Mulher – Fed. – RJ
. CEAPE SE
. CEAPE PE
. CEAPE DF
1993
. CEAPE SP
1994
. CEAPE PB
. CEAPE GO
. Banco da Providência - RJ
1995
. CEAPE – Bahia
. PROGER E PRONAF

1995
. CEAPE PA

. Banco da Mulher – Pelotas

. PCPP - BNDES
1996
. PortoSol –RS
. CrediTrabalho - GDF
. Vivacred - RJ
1997
. CEAPE PI
. CEAPE ES
. Fundação Mun. Trabalho – SE
.  Banco do Povo de Goiânia -GO
. FAEP – Banco do Povo de Juiz 

de Fora - MG
. ICC Blusol – SC
. BNB- Crediamigo
1998
. Banco Palmas - CE
. Banco do Povo -Sto. André – SP
. Banco Popular de Ipatinga - MG
. Banco do Povo de Belém - PA
. Acredita -SP
. Banco do Povo Paulista – SP
. Banco do Povo de Uberaba - MG

1999
. Banco do Povo de MS
. Sindicred –RJ
. ICC Conquista Solidária - BA
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Figura 2 - Mapa de evolução histórica da década de 1980 das instituições 
que praticam microfinanças no Brasil 
Fonte: ABCRED (2004) 

Figura 3 - Mapa de evolução histórica da década de 1990 das instituições que praticam microfinanças no Brasil 
Fonte: ABCRED (2004) 
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À partir de 2000 2001
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Figura 4 –  Mapa de evolução histórica a partir de 2000 das instituições que praticam 
microfinanças no Brasil 
Fonte: ABCRED (2004) 

Figura 5 – Formação da ABCRED 
Fonte: ABCRED (2004) 
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O diagrama 2 e as figuras 1, 2, 3, 4 e 5  apresentam de forma sucinta evoluções 

substanciais para a continuidade desse tipo de programa: o marco legal das 

microfinanças e as instituições participantes.  

As experiências estaduais e municipais que foram desenvolvidas, no Brasil, são 

bastante diversificadas, assim como as fontes de financiamento e as políticas de 

sustentabilidade. Parte dessas experiências está ligada às políticas públicas de geração 

de emprego e renda, sendo conhecidas como Bancos do Povo: Banco do Povo 

Paulista/SP; Banco do Povo de Goiás/GO; Banco do Povo de Juiz de Fora/MG; 

Credtrabalho/DF; Banco do Povo do Recife/PE, (BARONE; LIMA; DANTAS; 

RESENDE, 2002). 

2.2  Programa Banco do Povo do Recife 

O Programa Banco do Povo do Recife12 tem como objetivo geral contribuir 

para o desenvolvimento da economia popular, subordinando o Programa de Emprego e 

Renda às reais demandas de crédito e de assessoria dos cidadãos e das cidadãs. Os 

objetivos específicos são: viabilizar o crédito orientado aos dirigentes de micronegócios 

formais e informais do Recife; oferecer orientação técnico-gerencial aos cidadãos e 

cidadãs que pretendem dar início a uma pequena atividade empreendedora; e contribuir 

para o fortalecimento e a sustentabilidade dos negócios existentes, por meio de 

acompanhamento técnico-gerencial e de cursos modulares de formação e 

aperfeiçoamento gerencial, os quais são oferecidos aos dirigentes que já participam do 

programa.  

                                                 
12  Conforme entrevista pessoas com o Sr. Julierme e a Sra. Juliana, funcionários da PCR, dia 
20/01/2006. 
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As capacitações técnico-gerenciais do Banco do Povo do Recife são realizadas 

por meio de cursos que oportunizem a aquisição de competências técnico-gerenciais e 

empresariais para gestão de micronegócios e como alternativa de geração de trabalho e 

renda, bem como a formação de atores para a cidadania e desenvolvimento local. 

 Essas capacitações visam favorecer o acesso dos cidadãos e das cidadãs, 

apoiados pelo Programa Banco do Povo, à aquisição de instrumentos e técnicas de 

gestão e mercado para o gerenciamento e sustentabilidade dos empreendimentos, além 

de despertar nos beneficiários do Programa o interesse da economia popular e solidária. 

De acordo com a orientação e capacitação do programa13, os cursos oferecidos 

aos dirigentes de micronegócios estão descritos da seguinte forma: Criação de Novos 

Negócios, Viabilidade de Negócios, Organização e Gerenciamento, Qualidade nas 

Vendas, Custos, Marketing, Controles Administrativos e Mercado. Os objetivos e 

conteúdos programáticos e as cargas horárias encontram-se anexos a este projeto, 

apêndice IV. 

Conforme diagrama 3 em anexo, o fluxo de atendimento do Banco do Povo é 

feito de acordo com o tipo de empreendedor: aqueles iniciantes e os que já possuem um 

pequeno negócio. O atendimento compreende desde a promoção e acompanhamento 

durante o período até o acompanhamento após o período de permanência no programa.  

Os cursos Criação de Novos Negócios são oferecidos para os iniciantes, que 

são capacitados para adquirirem competências empreendedoras e técnicas gerenciais 

além da elaboração do plano de negócios do seu futuro empreendimento. 

Após a liberação do crédito, os técnicos do programa realizam visitas 

periódicas ao empreendimento com a finalidade de orientar e dar consultoria ou mesmo 

                                                 
13  Conforme entrevista pessoal com a Sra. Janice,  Sr Julierme e Sra Josineide, funcionários da 
PCR, em 20 jan. 2006. 
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encaminhá-los para cursos modulares, consultorias coletivas ou individuais de acordo 

com as dificuldades identificadas em cada empreendedor. 

O programa estimula os dirigentes na construção de estratégias para o 

fortalecimento de seus micronegócios e para o desenvolvimento de sua comunidade, a 

exemplo de redes territoriais, setoriais ou associações. 

 De acordo com o site da PCR14, o Banco do povo do Recife orienta e facilita o 

acesso ao crédito àqueles que já têm ou pretendem abrir um pequeno negócio. Os 

interessados são encaminhados para as linhas de crédito ofertadas pelo: Cred Cidadania, 

instituição que opera com recursos do Fundo Recife Solidário (recursos do Tesouro 

Municipal); PROGER - programa federal com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.  

 Em 2001, a PCR  realizou uma série de mudanças no Banco do Povo, para 

facilitar as operações de crédito e ampliar o acesso dos empreendedores ao programa, 

tais como: 

 - Dispensa de avalista: Os pequenos empreendedores informais que buscarem crédito 

através do PROGER-Banco do Brasil, podem acessar o Fundo de Aval, ficando 

dispensados, neste caso, de apresentar avalista com renda comprovada.  

- Banco do Povo Volante: Atende a uma determinada comunidade da cidade com o 

objetivo de orientar, informar, cadastrar e visitar os empreendedores daquela região da 

cidade do Recife.  

- Encontro de Empreendedores: Realização de encontros anuais com todos os pequenos 

empreendedores contemplados com o crédito, com o objetivo de assegurar a todos o 

intercâmbio e a reciclagem, além de estimular a formação de redes de cooperação.  

                                                 
14  http://www.recife.pe.gov.br/pr/sececonomico/p1.html, acesso em: 30 out. 2005 
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- Assessoria: Os técnicos da Prefeitura prestam assessoria gratuita aos empreendedores. 

Aos iniciantes, adequando as propostas de crédito à realidade de cada empreendimento, 

além de proporcionar-lhes um curso de Criação de Novos Negócios. Aos atuantes,  

oferecendo-lhes um Treinamento Técnico Gerencial, bem como consultoria individual 

e/ou coletiva para aqueles que apresentarem dificuldades.  

Dentre as mudanças citadas acima, vamos nos concentrar na que diz respeito à 

orientação e ao acompanhamento junto ao empreendedor desde a liberação do crédito 

até a conclusão do prazo de pagamento.  

Neste programa, o agente está habilitado para oferecer assessoria quanto à 

utilização do crédito, ao gerenciamento das parcelas e à avaliação dos resultados do 

financiamento, site da PCR. 

2.3 Empreendedorismo 

De acordo com Souza(2005), o desenvolvimento  e a sobrevivência das empresas 

dependem da formação e da capacitação de seus dirigentes, voltadas para o 

conhecimento e habilidades técnicas e gerenciais, porém não esquecendo a criatividade 

e a auto-realização que são aspectos do empreendedorismo. 

De acordo com Schumacher (1983, p. 55)  

[...] Ora, é bem verdade que hoje há mais organizações grandes e 
provavelmente organizações mais importantes do que jamais houve 
anteriormente na história; mas, o número de pequenas organizações também 
cresce, e por certo, não declina, em países como a Grã-Bretanha e os 
Estados Unidos, e muitas das tais pequenas unidades são altamente 
prósperas e proporcionam à sociedade a maior parte das novas criações 
realmente proveitosas.    
 

A afirmativa feita por Schumacher, nos leva ao raciocínio de que, nesses países 

desenvolvidos, há certo crescimento das pequenas empresas, que apresentam alto 

desempenho e ações inovadoras com potencial de criação e sustentabilidade.  
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Observamos que as habilidades e as técnicas gerenciais são fatores importantes 

para o êxito de qualquer empreendimento. A capacitação empreendedora dos dirigentes 

de pequenos negócios deve ser praticada desde o início de uma atividade empresarial, 

mantendo-se num processo contínuo de aprendizagem, visto que, diante do avanço da 

tecnologia, sempre há o que aprender.  

 A ação inovadora em busca de novas oportunidades de conquistar o mercado 

constitui o eixo conceitual do empreendedorismo. Conforme estudo realizado por 

Souza(2005), no qual é feita uma abordagem a respeito dos conceitos de 

empreendedorismo, ele concluiu que, dentre os autores pesquisados, a exemplo de: 

Schumpeter, McClelland, Weber, Drucker e Mintzberg, buscar oportunidades, 

criatividade e correr riscos são os conceitos mais citados como características 

empreendedoras. 

De acordo com Hermann (2004), para a prática de qualquer atividade é 

necessário ter recursos de infra-estrutura, conhecimento, capacidade cognitiva, 

integrativa e relacional. Em qualquer empreendimento, esses saberes estão sendo 

exigidos e aspectos como ousadia, pró-atividade, autoconfiança, liderança, criatividade, 

entre outros, são necessários para que o dirigente gerencie de forma adequada o seu 

próprio empreendimento e alcance êxito. 

2.4 Programa de treinamento de pessoal 

Diante das constantes mudanças do cenário econômico, o treinamento e o 

desenvolvimento são fatores fundamentais para a sobrevivência e transformação das 

organizações (BOOG, 1999). Os dirigentes de qualquer organização devem ser 

treinados, reciclados e capacitados para enfrentar as ameaças do mercado, sobretudo da 

globalização. 



  42  

 Cherns (1982 apud MALVEZZI, 1999) defende que o reconhecimento de 

treinamento deve-se à relação que existe entre competência e otimização de resultados, 

já observada nos primórdios da administração e coloca a competência profissional como 

elemento-chave da efetividade empresarial.      

Segundo Malvezzi(1999, p.23), “o treinamento era um conjunto de atividades 

que propiciaria à pessoa a aquisição de know-how para a realização de tarefas. No 

treinamento era essencial a relação entre as atividades programadas e os resultados”. 

Diante do atual contexto social e econômico, as empresas necessitam se adaptar 

às exigências do mercado com uma nova postura, investindo na inovação, no 

desenvolvimento de parcerias, na flexibilização estrutural e no incentivo ao trabalho em 

equipe. Dessa forma, para enfrentar novos desafios, as empresas fazem investimentos 

maciços numa dinâmica de aprendizagem organizacional, transformando esta em fator 

de competitividade. (MAIA ; IPIRANGA, 2003). 

Diante do exposto, os investimentos em aprendizagem são realizados, tendo o 

indivíduo como foco, aquele que aprende, que adquire conhecimento, que tem 

capacidade cognitiva para desenvolver competências, para aplicá-las, no momento 

correto, nas tomadas de decisões gerenciais. De acordo com Estivale, Karawejczyk e 

Begnis (2003), o processo de aprendizagem individual e organizacional torna-se 

imprescindível para melhorar o desempenho das organizações. Desse modo, as 

estratégias das empresas, os novos formatos de aprendizagem e  o melhor desempenho 

possibilitam a instituição de uma cultura que conduza a práticas de aprendizagem no 

contexto das organizações. 

A aprendizagem possui dois sentidos: um como produto (alguma coisa 

apreendida), como acúmulo de informações na forma de conhecimento ou habilidade e, 
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outro como processo (forma ou maneira como aprendemos) (ARGYRIS ; SHÖN, 

1996). 

 A aprendizagem adquirida pelo ser humano pode não só contribuir para criar 

capacidade empreendedora como também desenvolver competências para comandar seu 

próprio negócio. Dessa forma, podemos dizer que a competência está diretamente 

relacionada à capacidade do indivíduo de absorver conhecimentos e pôr em prática o 

que foi apreendido. 
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3. Referencial Teórico 

 Este capítulo apresenta a revisão da literatura com o objetivo de fornecer 

embasamento teórico à pesquisa sobre as competências empreendedoras individuais. 

Busca sistematizar as idéias e conceitos sobre competências empresariais para ajudar o 

leitor a entender o contexto do estudo. 

3.1 Concepção relacionada à competência 

Competência é um termo que vem sendo usado desde a década de 70, a partir de 

estudos realizados por David C. McClelland quando participou de um processo seletivo 

de pessoal para o Departamento de Estado Americano. Nos dias atuais, o conceito de 

competência está sendo aplicado a requisitos e atributos pessoais, assim como a 

diversos aspectos organizacionais: estratégia, operação, tecnologia, gestão, negócios e 

outros. Competências são atributos pessoais que distinguem pessoas de altas 

performances de outras, num mesmo trabalho.  Pessoas competentes são aquelas que 

obtêm resultados no trabalho, nos empreendimentos, utilizando conhecimentos e 

habilidades adequadas (RESENDE, 2000) 

Para Meddeb (2003), competência é o produto da interação entre o 

conhecimento formal (saber), as habilidades desenvolvidas na prática ou na experiência 

(saber fazer) e as atitudes individuais (saber ser e agir). O diagrama 3 a seguir apresenta 

uma síntese sobre essas competências e os métodos de sua formação. 

Competências Métodos de formação 
SABER Aprendizagem baseada na aquisição  de conhecimento teórico com a ajuda de  

cursos, conferências, plataformas de conhecimento ou outros. 

SABER FAZER Formação baseada sobre a aquisição de conhecimento prático e desenvolvimento  
de habilidades para ajudar no estudo de casos, jogo de papéis, simulações, estágio 
no meio do trabalho, intervenções na empresa, Benchmarking, coaching. 

SABER SER E AGIR Formação favorável à conscientização da importância das atitudes 
no ambiente de trabalho que ajuda nos jogos que permitem descobrir o que se 
ignora de si mesmo. 

 
Figura 6 – Métodos da formação das competências 
Fonte: Medded (2003) 
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Competência é relativa à capacidade do indivíduo de realizar algo, que sem a 

qual, ele poderá ser marginalizado dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social. 

Dessa forma, a competência pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que justificam altos desempenhos dos indivíduos (FLEURY ; 

FLEURY, 2004). 

A competência no âmbito das organizações tem duas dimensões: coletiva e 

individual e uma terceira intermediária que é a competência funcional. A competência 

individual é aquela em que se mobilizam conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais 

e profissionais para gerir determinada tarefa. É aquela em que se mobilizam 

capacidades para tomada de decisões (RUAS, 2005). 

A gestão por competências é um modelo gerencial alternativo que é muito 

utilizado pelas empresas. O domínio de certos recursos é determinante do desempenho 

superior de pessoas e organizações. Esse modelo de gestão propõe a integração, 

sobretudo daqueles relacionados à gestão de pessoas, visando desenvolver e sustentar 

competências consideradas fundamentais à consecução dos objetivos organizacionais 

(FREITAS ; BRANDÃO, 2005). 

O gestor de qualquer negócio precisa estar preparado potencialmente para 

competir. O saber, saber fazer e saber ser e agir (expertise) fazem com que o dirigente 

tenha condições de enfrentar novas situações. De acordo com Paiva (2004), a expertise 

corresponde ao provimento de respostas rápidas. E na busca dessa competência, o 

empreendedor persegue mais o conhecimento na vida diária do que o adquirido de 

forma sistemática nos espaços acadêmicos. As experiências formativas são 

fundamentais, tanto na esfera pessoal quanto na profissional, podendo mostrar a ação 

presente de um indivíduo e explicar a maneira como ele reage a certos eventos. 
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Conforme Dutra (2004), os conceitos de competências individuais defendidos 

por alguns teóricos, McClelland(1973), Boyatzis(1982),  Spencer Jr. e Spencer (1993), 

como sendo um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo, não 

garantem que as pessoas adicionem valor à empresa. É preciso que elas sejam  avaliadas 

pela sua capacidade de entrega ao trabalho. Esse ponto de vista também é defendido por 

outros teóricos, tais como Le Boterf(1994) e Zarifian (1996).   

As competências empreendedoras estudadas nesta pesquisa são as relacionadas 

ao comportamento humano de desenvolver suas habilidades para gerir seus negócios. 

Porém, não podemos deixar de falar das competências organizacionais, visto que estas 

influenciam as individuais. 

Conforme Hamel e Prahalad (1990), o conjunto de habilidades, tecnologia e 

competências formam um conceito de competência essencial ou core competence, que 

conduz as empresas a alcançarem seus objetivos, ou seja, a  terem competitividade 

frente ao mercado. 

A competência essencial da empresa, segundo Ubeda (2003), é a soma do 

aprendizado das habilidades e competências individuais nos processos decisórios da 

organização. Nesse sentido, podemos inferir que estas competências individuais, como: 

habilidades, potencialidades e atitudes do funcionário são influenciadas pelas 

competências da organização. 

De acordo com Hipólito (2001), o conceito de competência além de considerar o 

conhecimento adquirido, habilidades e atitudes do indivíduo, considera também 

resultados, produção e entrega, adicionando à organização um valor intangível, o capital 

intelectual, conforme Figura 7, a seguir 
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Figura 7 – O conceito de competência individual  

Fonte: Hipólito (2001). 

Conforme Desaulniers (1997), nos países que ocupam uma posição central na 

dinâmica do capitalismo houve o surgimento de novos termos para expressar algumas 

novas exigências deste sistema econômico. Na esfera do trabalho, a qualificação é 

substituída por competência, e na esfera da educação, a instauração de saberes é 

englobada pela construção da competência.  

O significado de competência se dá pela formação e qualificação. A formação 

como processo de escolarização, preparando o indivíduo para o trabalho e a 

qualificação, entendida também como um processo de formação, que está 

constantemente relacionada com um sistema de exigências, ligadas ao emprego e às 

aquisições individuais. Nesse sentido, a competência baseia-se na capacidade de 

mobilizar conhecimentos e saberes pela formação, qualificação e experiência social, 

buscando, fundamentalmente, os resultados (DESAULNIERS,1997). 

Dessa forma, verificamos que os conceitos de competência individual estão 

diretamente relacionados ao comportamento humano, como as pessoas reagem às 

situações e como tomam decisões a partir de suas habilidades. E para apresentar quais 

as competências empreendedoras adquiridas por determinados indivíduos, alguns 
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autores desenvolveram pesquisas abordando o tema e identificaram competências 

empresariais nesses dirigentes, a exemplo: Man e Lau(2000), Resende(2000) e Ruas 

(2005). 

3.2  Estudos sobre competências empreendedoras individuais 

Nos estudos realizados por McClelland (1982 apud, SANTOS, 2000) para conhecer 

o que havia em comum entre as pessoas bem sucedidas nos negócios, ele identificou dez 

principais competências e as dividiu em três conjuntos: Conjunto de Realização 

(Busca de oportunidades e Iniciativa, Correr Riscos Calculados, Exigência da Qualidade 

e Eficiência, Persistência, Comprometimento); Conjunto de Planejamento (Busca de 

Informações, Estabelecimento de Metas, Planejamento e Monitoramento Sistemáticos); 

Conjunto de Poder (Persuasão e Rede de Contatos,  Independência e Autoconfiança). 

Essas dez competências identificadas por McClelland (1982) são estudadas e 

oferecidas como curso de desenvolvimento das características empreendedoras pela 

EMPRETEC, num convênio do SEBRAE com a ONU, o qual tem como objetivo 

estimular os participantes a conhecerem e fortalecerem suas características 

empreendedoras, como estratégia para a condução de seus negócios15.   

Resende (2000) realizou um estudo que, por meio de diversos conceitos de 

competências descritos por vários autores, partindo do conceito de McClelland(1981), 

fez uma classificação de competências em categorias, quais sejam: competências 

técnicas, competências intelectuais, competências cognitivas, competências relacionais, 

competências sociais e políticas, competências didático-pedagógicas, competências 

                                                 
15  http://www.toquedemidas.com.br/empresa_09.asp. acesso em: 12 abr. 2006 
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metodológicas, competências de liderança e competências empresariais e 

organizacionais. 

Leiria(2002) realizou um estudo que objetivou identificar  as competências 

gerenciais dos empresários das pequenas empresas que foram vencedoras do prêmio 

Talentos Empreendedores na Região Metropolitana de Porto Alegre nos anos 1998, 

1999, 2000 e 2001.  Nesta pesquisa, a autora fundamentou-se nas competências 

identificadas por Ruas(2000), classificadas em três níveis dentro das organizações: o 

estratégico, com as competências essenciais; o funcional, com as competências 

funcionais e o nível gerencial, com as competências gerenciais, como demonstradas na 

figura 8 a seguir: 

 

 

De acordo com Burch (1986), infinitos traços de personalidade caracterizam 

indivíduos que têm alta propensão para o comportamento empreendedor. Nove dos mais 

salientes são listados, como segue: 1. um desejo a atingir; 2. trabalhar duro; 3. nutrir a 

qualidade; 4. aceitar responsabilidade; 5. ser recompensado pelo esforço; 6. ter 

otimismo; 7. atingir objetivos com excelência; 8. ser organizado e 9. ter dinheiro 

orientado. 

Figura 8: Classificação das competências 
Fonte: Ruas (2000) 
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De acordo com Lezana e Tonelli (1998 apud HERMANN ,2004), os fatores 

norteadores relacionados ao empreendedor são suas características empreendedoras, as 

quais intervêm na criação e desenvolvimento dos empreendimentos, sendo o indivíduo  

determinante para o êxito de um negócio.  

Fares (1999), pressupõe algumas características imprescindíveis a serem 

incorporadas e desenvolvidas nos dirigentes: crescente valorização dos objetivos 

próprios de vida; preocupação em relação aos objetivos da empresa; preocupação com a 

imagem da empresa na comunidade; ética nas relações, nos procedimentos e na análise; 

busca determinada pela qualidade de vida, principalmente pela qualidade de vida de 

seus funcionários; disponibilidade total para a inovação e mudanças; profundo interesse 

em seu autodesenvolvimento nos mais diversos campos de conhecimento; talento para 

aprender e desaprender (capaz de consumar a ruptura com o modelo passado); 

habilidade para lidar com ambigüidades (polivalência, flexibilidade); pensar 

globalmente e atuar localmente; gerir baseado no conhecimento do grupo; legitimação 

técnica pelo grupo, pelos clientes e fornecedores internos. 

Observamos que Burch (1986), Lezana e Tonelli (1998) e Fares (1999) ao 

descreverem essas características do indivíduo empreendedor, contribuem para a 

identificação de algumas competências empreendedoras adquiridas pelos indivíduos. 

Essas características empreendedoras são evidenciadas e identificadas por Man e Lau 

(2000) que descrevem as habilidades que o dirigente deve possuir para conduzir seu 

negócio com efetividade. Essas competências estão relacionadas à ação do 

empreendedor e de acordo com Ruas(2005), a efetividade e a legitimação de uma 

competência ocorre por meio de uma ou mais ações em situação real de trabalho. 

Estudos realizados por Man e Lau (2000), ao examinarem previamente pesquisas 

empíricas sobre competências empreendedoras (Adam; Chell, 1993; Baum, 1994; 
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Chandler; Hanks, 1994; Durkan et al, 1993; Gasse, 1997; Hunt, 1998; McClelland, 

1987; Lau et al, 1999; Milton, 1989; Snel; Lau, 1994), categorizaram as competências 

em seis áreas representadas em seis distintos focos de comportamento empreendedor, 

demonstradas na figura 9, a seguir: 

Área de Competência Focos Comportamentais 
Competências de Oportunidade Relacionam-se com o reconhecimento de oportunidades 

no mercado. 
Competências de Relacionamento Relacionam-se de pessoa para pessoa ou do indivíduo 

para o grupo, baseadas em interações. 
Competências Conceituais Relacionam-se com as diferentes habilidades conceituais 

nas quais estão refletidas o comportamento do 
empreendedor. 

Competências Administrativas Relacionam-se à eficiente alocação de talentos, recursos 
físicos, financeiros e tecnológicos. 

Competências Estratégicas Relacionam-se para o cenário, evolução e implementação 
de estratégias para a empresa. 

Competências de Comprometimento Relacionam-se à habilidade de manter a dedicação do 
dirigente ao negócio. 

 

 Paiva; Souza Leão; Melo (2004) realizaram uma pesquisa sobre competências 

empreendedoras com os dirigentes de empresas brasileiras da nova economia sediadas 

no eixo Rio - São Paulo, baseada nos estudos de Man e Lau (2000) e identificaram, 

neste estudo, mais uma competência empreendedora, que será também objeto de 

investigação: a competência do equilíbrio trabalho/vida pessoal. 

Mais recentemente, pesquisa realizada por Sant’anna, Moraes e Kilimnik (2005), 

versando sobre as competências individuais, modernidade organizacional e satisfação 

no trabalho objetivou estudar as 15 características de competências individuais 

requeridas, propostas por Richardson at al. (1985). Esta pesquisa contou com a 

participação de 654 profissionais da área de administração que apresentaram  

características empreendedoras essenciais para  o desenvolvimento de competências,  a 

saber: domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo ou 

função ocupada; capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias; 

Figura 9 – Focos comportamentais de competências empreendedoras 
Fonte: Man e Lau, 2000 
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criatividade; capacidade de inovação; capacidade de comunicação; capacidade de 

relacionamento interpessoal; capacidade de trabalhar em equipes; autocontrole 

emocional; visão de mundo ampla e global; capacidade de lidar com situações novas e 

inusitadas; capacidade de lidar com incertezas e ambigüidades; iniciativa de ação e 

decisão; capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; capacidade de 

gerar resultados efetivos e capacidade empreendedora. 

 A fundamentação teórica desta pesquisa visa desenvolver e abranger os campos 

de estudo que estão diretamente relacionados com as competências empreendedoras 

dos indivíduos, as quais foram identificadas pelos autores acima descritos.  

3.2.1 Competências de oportunidade  

Conforme Man e Lau (2000), as competências de oportunidade são divididas em 

três clusters: de identificação, de avaliação e de procura de oportunidades de mercado. 

Os empresários procuram, ativamente, oportunidades que não estão prontamente 

disponíveis para eles. Os caminhos usuais para fazer isso incluem atividades 

promocionais, como: propaganda, participação em exposições e, mais recentemente, o 

uso da Internet. A fim de procurar ainda mais oportunidades, os empresários também 

precisam coletar informações do mercado, por meio de suas redes pessoais , jornais e 

revistas. Porém, essa área de competência não é simplesmente um atributo nato de 

coleta de oportunidades. Faz-se, também, necessário mais habilidades adquiridas e 

conhecimento, como: marketing, coleta de informação de mercado e entendimento da 

situação deste mercado. 

A busca de oportunidades e a tomada de iniciativa pelos dirigentes são descritas 

como o aproveitamento de oportunidades fora do comum para começar um 
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empreendimento. O dirigente procura expandir o empreendimento a novas áreas, 

produtos, serviços ou aumentar seu conhecimento McCLELLAND (1982 apud 

SANTOS, 2000). 

Os dirigentes são pró ativos e curiosos por natureza e observam tudo ao seu redor, 

analisando a possibilidade de inovar e criar. Diante disso, eles desenvolvem e inovam 

idéias transformadoras em reais oportunidades de negócio (LEZANA ; TONELLI, 

1998).  

O reconhecimento de oportunidades de negócio pode ser amplamente dividido em 

três conglomerados: identificação, avaliação e busca de oportunidade de mercado. Tais 

aglomerados sugerem que um empreendedor deve estar apto a identificar os cenários 

favoráveis aos objetivos organizacionais e atuar sobre as potenciais chances de negócios 

por meio da sua avaliação de modo a transformá-las em situações positivas (PAIVA; 

SOUZA LEÃO; MELO, 2004).  

3.2.2 Competências de relacionamento 

As competências de relacionamento compreendem a habilidade de construir, de 

manter e usar redes, relacionamentos, confiança, stakeholders, incluindo clientes, 

fornecedores, empregados, membros da família, parceiros e associações comerciais. Por 

exemplo: construir uma base de clientes estáveis, por meio de bom relacionamento com 

eles; manter uma força de trabalho estável com a manutenção de um bom 

relacionamento de trabalho. Empresários de sucesso necessitam possuir uma 

comunicação efetiva e habilidades negociais para lidar com pessoas diferentes. As 

competências de relacionamento são também aplicadas a empregados na administração 

de seus conflitos  e a parceiros na construção do consenso na tomada de decisão.(MAN;   

LAU, 2000). 
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A persuasão e redes de contato foi uma competência identificada por 

McClelland (1982 apud SANTOS, 2000) nos empreendedores que tiveram êxito em 

seus negócios. Os dirigentes utilizam estratégias deliberadas para influenciar ou 

persuadir os outros. Num esquema de rede social, eles utilizavam pessoas-chave como 

agentes para atingir seus próprios objetivos. Agem para desenvolver e manter 

relacionamentos estratégicos para seus empreendimentos. 

Na busca de novos recursos, o empreendedor deverá ter a capacidade de criação e 

fortalecimento de uma imagem de confiança, para assumir o compromisso e a boa 

conduta junto a redes de relacionamentos com parceiros efetivos e potenciais (PAIVA; 

SOUZA LEÃO; MELO,2004).  

A participação dos atores nesse processo de desenvolvimento de competências 

desencadeia uma relação de dependência, na qual cada um desempenha seu papel, de 

forma que exista interligação com o propósito de alcançar o objetivo final.  

Em conseqüência dos infortúnios que acometem o mercado, a exemplo da 

globalização, uma nova forma de relação entre a economia, o estado e a sociedade vem 

sendo adotada em busca de uma interdependência global crescente (CASTELLS, 

1999). O Programa Banco do Povo do Recife incentiva a prática de encontro de  

Empreendedores, com o objetivo de assegurar a todos intercâmbio e reciclagem, além 

de estimular, nesses dirigentes, a formação de redes de cooperação.  Dessa forma, 

visualizamos uma união entre a economia, a sociedade e o Estado formando uma rede 

organizacional, um elo para o fortalecimento de todos, as chamadas redes de 

relacionamentos. De acordo com Olivieri (2003, p.1), "redes são sistemas 

organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições em torno de causas afins”.    
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De acordo com Paiva, Barbosa, Gonçalves e Pereira (2001), eventualmente as 

redes ficam imersas em sistemas de clusters, onde estes podem ser caracterizados por 

grupos, agrupamentos ou aglomerados de empresas de determinado setor de atividade. 

Os clusters também englobam instituições públicas e privadas, tais como universidades, 

institutos de pesquisas e entidades comerciais, que proporcionam treinamento, 

informação, estudos e apoio técnico aos integrantes do conglomerado.   

3.2.3 Competências conceituais 

Os empreendedores têm habilidades de observar tanto as oportunidades do ambiente 

externo como os aspectos internos da organização, cabe reconhecer que eles driblam 

etapas normais do processo decisório e desenvolvem ações velozes e intuitivas. Por 

exemplo: um empreendedor experiente baseado em sua experiência passada, pode 

rapidamente dizer se um produto ou serviço novo tem mercado. Eles podem também 

descobrir as necessidades de seus empregados observando seus comportamentos. Os 

empreendedores são capazes de ver coisas de diferentes ângulos ou de uma maneira 

positiva, de forma que eles possam encontrar alternativas para um mesmo assunto  

(MAN; LAU, 2001).  

Na exigência da qualidade e eficiência, os gestores encontram maneiras de fazer 

as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. Eles agem de maneira a fazer as coisas 

que satisfazem ou excedem os padrões de excelência. Desenvolvem ou utilizam 

procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a 

padrões de qualidade previamente combinados. Os dirigentes devem reduzir riscos ou 

controlar os resultados. Eles avaliam as alternativas e colocam-se em situações que 

implicam riscos ou desafios. Eles agem com persistência diante de um obstáculo 

significativo utilizando estratégias a fim de enfrentar um desafio ou superar um 
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obstáculo. Assumem responsabilidades pessoais pelo desempenho necessário ao 

atingimento de metas e objetivos, conforme McClelland(1982 apud, SANTOS). 

Para Resende (2000), o indivíduo deve utilizar a capacidade intelectual para a 

aplicação de aptidões mentais, com o domínio de conhecimento para por em prática 

ações relacionadas à tomada de decisões, a exemplo: ter capacidade de percepção e 

discernimento das situações, em que ele sabe o momento correto de agir, ter 

competência para saber lidar com conceitos e teorias e saber aplicar as terminologias.  

3.2.4 Competências administrativas 

A competência administrativa se refere à eficiente alocação de talentos, recursos 

físicos, financeiros e tecnológicos. Esse processo se desdobra em mecanismos de 

planejamento, organização, comando, motivação, delegação e controle. Em outras 

palavras, um empreendedor, num ambiente de pequenas e médias empresas, deve ser 

bom em adquirir esses recursos para a empresa e organizá-los de forma sistemática e 

eficiente (MAN; LAU, 2000). Desse modo, quando os recursos como fundos, parcerias 

e empregados não estão disponíveis na empresa, o empreendedor necessita captá-los no 

ambiente de negócio de modo a fortalecer as potencialidades de sua empresa (PAIVA; 

SOUZA LEÃO; MELO, 2004).   

McClelland(1982 apud SANTOS,2000) identifica que, na busca de informações, 

os dirigentes dedicam-se pessoalmente a obter informações para realização de seu 

empreendimento. Investigam como fabricar um produto ou fornecer um serviço. 

Consultam especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. Na competência de 

estabelecimento de metas, eles estabelecem metas que são desafiantes. Eles têm 

habilidades de definir metas de longo prazo, claras e específicas, além de estabelecer 

objetivos de curto prazo que sejam mensuráveis.  
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Competência gerencial é o conjunto de qualidades e características que os 

dirigentes desenvolvem para alcançar os resultados de uma empresa. Competência é a 

qualidade daquele que é capaz de resolver determinados assuntos. Os dirigentes devem 

ter habilidades gerenciais e estas devem ser enriquecidas para fazer frente às novas 

demandas com capacidade e aptidão (BOOG,1991). 

Competências empresariais e organizacionais são as competências aplicadas a 

diferentes objetivos e formas de organização e gestão empresarial. Compreendem 

habilidades pessoais e conhecimento técnico de administração ou gerenciamento, de 

aplicação em situações de direção, coordenação ou supervisão (RESENDE, 2000). 

3.2.5  Competências estratégicas 

Empreendedores competentes não só devem ter visões de longo prazo, mas 

também, planejar objetivos e posições alcançáveis e realistas em médio prazo. Esses 

empresários precisam fazer mudanças estratégicas para enfrentar as mudanças 

ambientais ou usar táticas para enfrentar clientes e competidores. Eles são responsáveis 

para estimar a viabilidade financeira de uma estratégia e controlar o resultado 

estratégico (MAN; LAU, 2000). 

Os gestores precisam estabelecer, de modo concreto, as metas do seu negócio. 

Devem fazer planejamento estratégico para demonstrarem a forma como pretendem 

alcançar seus objetivos (LEZANA; TONELLI, 1998).   

Os dirigentes devem ter visão de negócio como um todo, ter capacidade de 

integrar seus conhecimentos para contribuir na condução do negócio, ter capacidade de  

inter-relacionar a realidade externa com a condução da empresa, ter capacidade de 

entender conceitos e transferi-los para a realidade do negócio e ter visão de futuro 
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(BITENCOURT, 2004). Os dirigentes devem ter visão estratégica. Devem conhecer e 

entender o negócio da organização, seu ambiente, identificando oportunidades e 

alternativas (FLEURY ; FLEURY, 2004). 

Além dos fatores associados à economia, ao planejamento estratégico e ao 

controle gerencial na busca de alcançar seus objetivos, as empresas não teriam grandes 

desempenhos sem a questão que envolve o conhecimento. Stumpf (1993, p.163) declara 

que “embora a missão, a visão e os objetivos proporcionem um sentido de destino, você 

precisa dar alguma orientação sobre como chegar a esse destino”. 

Valendo-se de vários argumentos, Stumpf (1993,p.164) comenta 

É esse tipo de orientação – seguir o caminho em direção a um ponto no 
horizonte – que os gerentes devem encontrar dentro dos seus novos 
empreendimentos se quiserem manter um rumo durante tempos turbulentos. 
Quando o mar está calmo e o sol está brilhando, a maioria dos rumos é fácil 
de manter. Mas quando as condições são turbulentas e o céu esta vindo a 
baixo, é difícil saber o rumo a cada instante e é quase impossível manter o 
curso. O que existe em um novo empreendimento para proporcionar esse 
tipo de direcionamento em tempos difíceis?   

 

De acordo com Paiva, Souza Leão e Melo (2004), as competências relativas ao 

direcionamento da empresa  na escolha e implementação das estratégias constituem uma 

área especial de comportamento empreendedor. Os empreendedores eficazes tanto 

visualizam panoramas de longo prazo como também planejam objetivos e 

posicionamentos de médio prazo alcançáveis e realistas. 

Segundo Oliveira (1991), a estratégia não é o único fator determinante no 

desempenho de uma empresa, a competência do dirigente é tão importante quanto sua 

estratégia. Os dirigentes podem ou não ter sua estratégia empresarial explícita, mas 

seguramente demonstram um perfil estratégico. Fica evidente que as estratégias 

empresariais estão inseridas em um contexto de decisão estratégica. Nesse caso, a 

criatividade e a iniciativa estão relacionadas ao fato de o dirigente necessitar 
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constantemente ajustar, corrigir e melhorar as hipóteses utilizadas para a tomada de 

decisões estratégicas.  

Conforme McClelland(1982 apud SANTOS,2000), o planejamento e 

monitoramento sistemáticos são competências que os dirigentes adquirem para planejar, 

dividindo tarefas de grande porte em subtarefas em prazos definidos. Eles revisam os 

planos levando em consideração os resultados obtidos, além de manter registros 

financeiros que os utilizam para tomar decisão. 

3.2.6 Competências de comprometimento 

As competências de comprometimento são as que demandam a habilidade de manter 

a dedicação do dirigente ao negócio, sobretudo em situações adversas. Tal compromisso 

pode também ser ilustrado pela devoção ao trabalho árduo e pelo desejo de alcançar 

objetivos de longo prazo em detrimento dos ganhos de curto prazo. Ao lado disso, deve 

haver a capacidade de recomeçar a atividade empresarial, mesmo após situações de 

insucesso, ou a disposição de não abandonar o negócio no seu período de crescimento 

mesmo quando da ocorrência de crises setoriais (MAN ; LAU, 2000)  

No comprometimento, o dirigente faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço 

extraordinário para completar uma tarefa. Ele colabora com as pessoas de seu grupo ou 

se coloca no lugar delas, se necessário, para terminar um trabalho. Esmera-se em manter 

as pessoas satisfeitas, acima do desejo de lucro em curto prazo (McCLELLAND, 1982 

apud SANTOS,2000). 

A competência de comprometimento abordada por (FLEURY; FLEURY, 2004) 

recomenda que o dirigente tenha a capacidade de engajar-se com os objetivos da 
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organização, deve comprometer-se com os propósitos da empresa. Deve ser 

responsável, assumindo os riscos e as conseqüências de suas ações. 

Diante das transformações observadas mediante as exigências das empresas 

modernas, algumas delas estão relacionadas com a forma de gerir pessoas, como 

exemplo: dar maior relevância às pessoas no sucesso do negócio ou da empresa. Nesse 

sentido, o comprometimento das pessoas com a empresa de forma integral gera 

vantagens competitivas, visto que, a mobilização física, intelectual, o potencial criador, 

intuição, capacidade de interpretar o contexto e saber agir sobre ele, contribuem para o 

bom desempenho de uma organização (DUTRA,2004). 

3.2.7 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal  

A competência de equilíbrio trabalho/vida pessoal  pressupõe o equilíbrio entre o 

trabalho e a vida pessoal, e que essas duas faces, em que estão envolvidos os 

dirigentes de negócios, são complementares.  Os dirigentes reconhecem, prestigiam 

e dão apoio a seus colaboradores, no sentido de que estes cumprem papéis fora de 

seu espaço de trabalho (PAIVA; SOUZA LEÃO; MELO, 2004). 

O equilíbrio entre o trabalho e o tempo de vida dedicado à família e ao lazer 

confere ao indivíduo equilíbrio psicológico e social e tende a influenciar 

positivamente em seu rendimento no trabalho WALTON (1973 apud DOURADO; 

CARVALHO, 2003), 

O indivíduo concentra uma parte de seu tempo trabalhando para adquirir 

recursos e manter sua vida pessoal individual ou de sua família. O ser humano 

precisa conciliar sua vida profissional e sua vida pessoal, estabelecendo um 

equilíbrio no qual todos possam estar satisfeitos: a empresa, a família e o indivíduo. 
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Se posturas gerenciais fossem tomadas neste sentido, poderíamos ter profissionais 

mais eficientes.   

O êxito ou fracasso de um empreendedor pode estar relacionado ao emprego de 

suas competências empresariais. Logo, o desenvolvimento dessas competências pode 

ser preponderante na condução de um negócio.  
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4. Procedimentos metodológicos 

Neste capítulo encontra-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 

dissertação. São apresentados os instrumentos utilizados e os procedimentos 

metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa de campo. 

4.1 O Método 

Tendo em vista que esta pesquisa visa investigar as competências 

empreendedoras dos dirigentes de micronegócios inscritos no Programa do Banco do 

Povo do Recife, optou-se por realizar uma  pesquisa descritiva, a partir de uma 

abordagem qualitativa e exploratória, utilizando o estudo de caso para confrontar a 

teoria com a prática. 

O estudo de caso vem sendo utilizado intensamente nas áreas de Administração 

Pública, Organizações e Recursos Humanos. Esse método pode ser único ou múltiplo 

e a unidade de análise com um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos, 

países ou regiões (ROESCH,1999). 

Esta estratégia de investigação vem sendo utilizada em muitas situações, nas 

quais se incluem: política, ciência política e pesquisa em administração pública; 

sociologia e psicologia comunitária; estudos organizacionais e gerenciais; pesquisa 

de planejamento regional e municipal, como estudos de plantas, bairros ou 

instituições públicas; supervisão de dissertações e teses nas ciências sociais – 

disciplinas acadêmicas e áreas profissionais como administração empresarial, ciência 

administrativa e trabalho social. É também utilizada nas pesquisas em que são 

examinados aspectos contemporâneos, mas quando não se pode manipular 

comportamentos relevantes. O tipo de questão para o problema a ser investigado é 

fundamental para o método de pesquisa a ser utilizado. Faz-se uma questão do tipo 
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“como” ou “por que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o 

qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle, (YIN, 2001). 

Essa metodologia de estudo se volta mais especificamente para a 

particularização, não tendo intenção de generalização. Toma-se um caso particular e 

procura-se conhecê-lo bem, o que ele é, o que ele faz. Há ênfase na unicidade, no 

caso propriamente dito (STAKE, 1995). 

Esse tipo de investigação vem sendo praticado pelos pesquisadores sociais, os 

quais visam explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos e visam descrever a situação do contexto em que está sendo feita a 

investigação. Pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto descritivas e 

explicativas (GIL, 1999). 

De acordo com Minayo (2002, p.21), “nas ciências sociais, a pesquisa qualitativa 

se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”.    

Segundo Roesch (1999, p.155), “a pesquisa qualitativa é apropriada para a 

avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa ou 

plano”.  

A pesquisa teve cunho exploratório, visto que há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado sobre o desenvolvimento de competências do 

empreendedor por meio da orientação do microcrédito orientado. De acordo com Gil 

(1999, p 43), “a pesquisa exploratória é desenvolvida com o propósito de 

proporcionar visão geral acerca de determinado fato, inclusive quando esse é pouco 

explorado”. 



  64  

Esta pesquisa realizou-se de forma empírica para analisar de forma abrangente o 

desenvolvimento de competências dos dirigentes que solicitaram microcrédito 

orientado ao Banco do Povo do Recife, no período de 2001 a 2006 e como esses 

dirigentes adquiriam competências empreendedoras a partir da orientação da equipe 

técnica desse programa. 

Buscamos descrever como a política pública de desenvolvimento econômico e 

social pode ajudar o empreendedor a desenvolver suas competências 

empreendedoras, identificando-as nos dirigentes participantes do Programa.  

A pesquisa foi direcionada com o fim de descrever como as competências 

empreendedoras foram desenvolvidas nos dirigentes de micronegócios a partir de 

cursos oferecidos pela PCR. E, dessa forma, investigar como se dá o processo de 

desenvolvimento dessas competências. 

4.2 Critérios de inserção dos casos 

Os sujeitos da pesquisa foram os dirigentes de pequenos negócios que 

solicitaram recursos junto ao Banco do Povo do Recife no período de 2001 a 2006. 

O processo de inserção dos casos foi realizado utilizando o critério do número de 

dirigentes que já eram atuantes no mercado, antes de adquirir o crédito. Foram 

escolhidos como sujeitos da pesquisa os dirigentes de micronegócios que solicitaram 

o crédito, os quais estão na fase final do contrato, conforme diagrama 3 em anexo. 

 O número de casos foi encerrado no momento em que houve saturação das 

perguntas respondidas pelos entrevistados e entre os entrevistados (MINAYO,2002).   

Nos estudos de caso, a estruturação de coleta de dados varia. A estratégia é 

entrar em campo sem ter amostras específicas desde o início. À medida que o 

trabalho de campo tem início, um informante leva a outro. Observar uma classe de 
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eventos convida à comparação com outras e assim por diante. Trata-se de uma 

seleção de entrevistados, cujos limites são estabelecidos em função dos recursos e 

das questões da pesquisa (ROESCH, 1999). 

4.3 Coleta de dados 

A Prefeitura da Cidade do Recife disponibilizou o banco de dados dos dirigentes 

que fizeram os cursos do Banco do Povo do Recife, um diagnóstico dos 

empreendedores com operações liquidadas, contendo cento e dezesseis nomes com 

endereço, telefone, atividade empresarial, a finalidade do empréstimo e perspectivas 

de negócios.  

A seleção dos sujeitos foi realizada por escolha da atividade de serviços e 

indústria, visto que essas atividades demandam desempenho individual e empresarial 

para a o desenvolvimento do negócio.  

O estudo contemplou a realização de cinco entrevistas com os dirigentes de 

micronegócios selecionados de acordo com o especificado no critério de inserção dos 

casos e foi encerrado quando houve saturação, ou seja, repetições de falas anteriores. 

Os dados foram coletados durante os meses de maio e junho de 2006, por meio 

de entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas basearam-se no acompanhamento 

de um protocolo, conforme Apêndice I. As perguntas estavam agrupadas em dois 

blocos: o primeiro referia-se a forma de como os cursos do Banco do Povo do Recife 

foram ministrados e o segundo sobre as competências empresariais dos dirigentes.  

Este método de entrevista baseia-se em um roteiro pré-estabelecido, em que as 

perguntas são pré-determinadas. A motivação foi obter diversas respostas às mesmas 

perguntas, permitindo comparação entre os respondentes. (MARCONE; LAKATOS, 

1996). 
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As entrevistas foram marcadas por telefone sem qualquer restrição do 

entrevistado. Todos foram receptivos e não demonstraram rejeição. 

Antes de iniciar as entrevistas, o entrevistador informava os objetivos do 

trabalho ao entrevistado, ressaltando que, para a melhor fidedignidade dos dados 

levantados, a metodologia previa que a entrevista fosse gravada e solicitava sua 

autorização. Em todos os casos, os entrevistados autorizavam sem limitações. 

As entrevistas foram realizadas com o próprio dirigente/proprietário. Esta norma 

foi fundamental porque esta pesquisa tem como objetivo identificar as competências 

empreendedoras individuais daquele que está dirigindo o negócio e quais as 

competências adquiridas após o curso do Banco do Povo do Recife, para manter a 

sobrevivência e o desenvolvimento de seu empreendimento.  

A coleta de dados também foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica em 

livros, jornais, dissertações, folhetos informativos, sites da Internet, pertinentes ao 

assunto, apenas como complemento dos dados das entrevistas, de modo a facilitar o 

entendimento das análises.  

4.4 Tratamento dos dados 

A pesquisa foi realizada de acordo com o foco temático em estudo: 

desenvolvimento de competências empreendedoras nos dirigentes  de micronegócios 

que foram capacitados pela equipe técnica da PCR. Esta investigação teve como 

bases teóricas os estudos realizados por Man e Lau (2000), em que estes 

identificaram seis competências empresariais nos empreendedores, mais a 

competência de vida pessoal/trabalho, identificada nos estudos de Paiva, Souza Leão 

e Melo (2004). 
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Na construção do corpus teórico, todos os materiais relevantes e pertinentes ao 

tema de diversos autores foram coletados, de forma a serem compatíveis com a 

análise da pesquisa, para evitar “porões de dados”, ou seja, materiais coletados mas 

nunca de fato analisados (BAUER; GASKELL, 2002). 

As respostas das entrevistas foram transcritas e codificadas e, antes da 

codificação das respostas, houve duas revisões da transcrição das entrevistas para 

diminuir a margem de erros.  

Após observação das categorias, procedeu-se uma comparação com a 

fundamentação teórica, com o objetivo de verificar se essas categorias são 

vivenciadas na prática. 

4.5 Análise e Interpretação dos Dados 

O método utilizado para a análise dos dados foi o de análise de conteúdo. Este 

método é usado para analisar cada expressão de uma pessoa ou grupo entrevistado. É 

realizado por meio de uma leitura de cada pessoa entrevistada e na interpretação do 

conteúdo, conforme a codificação definida para análise (FREITAS; MOSCAROLA, 

2000).   

Inicialmente, todas as entrevistas foram transcritas na sua íntegra, uma a uma, 

depois foi elaborado uma tabela, em que as competências foram descritas e 

codificadas, conforme referencial teórico, para destacar os aspectos relevantes às 

respostas oriundas das perguntas de pesquisa. Nesta tabela, as respostas foram 

classificadas entre as competências e divididas de acordo com a classificação de cada 

uma. Neste sentido, procedeu-se a análise geral dos dados e, paralelamente, foram 

selecionadas as respostas mais significativas para fazerem parte da análise geral da 

pesquisa.   
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Buscamos identificar, por meio das respostas dos entrevistados, quais 

competências foram desenvolvidas após os cursos oferecidos pelo Banco do Povo do 

Recife e de que forma estes cursos foram realizados, tendo o cuidado com a 

fidedignidade das declarações para não fazer interpretações errôneas. 

A análise e interpretação dos dados foi efetuada de acordo com os seguintes 

critérios: 1. Ordenação dos dados - Foi feito um mapeamento de todos os dados 

obtidos no trabalho de campo, como: transcrição de gravações, releitura do material, 

organização dos relatos e dos dados da observação participante; 2. Classificação dos 

dados - Visto que o instrumento de pesquisa foi um protocolo de entrevista, as 

respostas dos entrevistados tendem a ser as mais diversas,. Portanto, estas foram 

devidamente analisadas mediante um agrupamento de categorias; 3.Análise final. 

Neste momento, procuramos estabelecer articulações entre os dados e referenciais 

teóricos da pesquisa, respondendo às questões com base nos objetivos. 

4.6 Validação dos Dados 

Para a validação dos dados, todas as entrevistas foram executadas pelo autor da 

dissertação. O entrevistado, ao ser abordado, teve a informação a respeito dos 

objetivos da pesquisa e da metodologia a ser adotada. Neste estágio, confirmou-se 

que os dados que utilizamos no desenvolvimento da pesquisa foram corretos, 

completos e não sofreram desvios.  

Houve verificação do conjunto de dados para saber se estes foram representados 

com eficiência, para identificar se todos os parâmetros foram escolhidos 

corretamente e para testar sua confiabilidade. 
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5  Análise dos resultados 
 
 A apresentação dos resultados realizou-se com base na análise das respostas 

dadas às perguntas das entrevistas, que foram agrupadas conforme as sete competências 

empreendedoras16.  

 Pelo fato de esta investigação ter sido direcionada aos pequenos negócios, seria 

possível que seus dirigentes não compreendessem o termo competências. Este tema é 

ainda pouco explorado e esses empresários ainda não incorporaram esta palavra ao seu 

vocabulário. Por este motivo, utilizamos algumas nomenclaturas equivalentes para que 

pudéssemos extrair, com maior profundidade, as respostas de pesquisa. 

 Descreveremos, inicialmente, a incidência das áreas de competências 

empreendedoras e posteriormente, cada dimensão dessas competências de modo a 

aprofundar a reflexão sobre os pontos propostos para serem investigados no estudo.  

 
5.1 – Áreas de competências 
 
Tabela 1 – Incidência das áreas de competência 
Código Classificação Freq. % 
1 Competências de oportunidade 31 4,37% 
2 Competências de relacionamento 81 11,41% 
3 Competências conceituais 196 27,60% 
4 Competências administrativas 263 37,46% 
5 Competências estratégicas 51 7,33% 
6 Competências de comprometimento 76 10,70% 
7 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 8 1,13% 
 Total 706 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 

                                                 
16 - Competências de Oportunidade, Competências de Relacionamento, Competências Conceituais, 
Competências Administrativas, Competências Estratégicas, Competências de Comprometimento e 
Competências de Equilíbrio Trabalho/Vida Pessoal.  
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Gráfico 1 - Representação gráfica ordenada da incidência das 
características empreendedoras evidenciadas das competências 

estudadas
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  Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 
 A Tabela 1 e o Gráfico 1 demonstram as freqüências e as incidências percentuais 

das características pesquisadas em relação às competências empresariais individuais dos 

dirigentes de pequenos negócios, alvos desta pesquisa, considerando que são sete (7) 

competências apresentadas neste estudo e no qual cada característica poderia ser 

mencionada várias vezes pelos entrevistados.   

A competência que surge com a maior relevância é a administrativa. Esses 

dirigentes de micronegócios começaram a ter noção de administração e gerenciamento. 

Eles enfatizam que antes do curso do BPR não tinham a noção de administração e 

interpretam essa situação como conhecimento adquirido. “Eu precisava me aprofundar 

mais nas relações humanas, gerenciar uma empresa, coordenar, marketing,[...]. E isso eu 

aprendi, com certeza. Se não fosse esse curso, hoje eu estaria numa situação bem 

pior”(2.11)17. Observamos que as habilidades pessoais e o conhecimento técnico de 

administração ou gerenciamento aflora nesses indivíduos, ratificando as idéias 

defendidas por Resende (2000). 

                                                 
17  A referência entre parênteses corresponde à unidade de significado apresentada no Apêndice IV, 
no qual consta o relato que menciona essa citação devidamente contextualizada na narrativa e ilustra as 
afirmações constantes na análise. 
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 Em todos os casos, os empréstimos solicitados foram utilizados na compra de 

máquinas e equipamentos, os quais permitiram que esses empresários pudessem iniciar 

ou melhorar sua atividade produtiva, alocando eficientemente os recursos físicos e 

financeiros num processo de organização, comando e controle, uma vez que são 

gestores de pequenos negócios, e devem adquirir esses recursos e utilizá-los com 

efetividade em conformidade com a discussão de Man e Lau(2000). 

As competências conceituais manifestam-se também com freqüências elevadas 

em virtude desses dirigentes sentirem o desejo de adquirir conhecimentos, a fim de que 

possam tomar decisões rápidas, corroborando a idéia de Ruas (2005) que enfatiza a 

capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais 

para gerir determinada atividade. Neste sentido, o BPR emergiu como uma alternativa 

do saber, saber fazer e saber ser e agir num processo de interação entre o conhecimento, 

as habilidades desenvolvidas na prática e as atitudes individuais defendidos por  

(MEDDEB, 2003). 

As competências de relacionamento e de comprometimento aparecem em 

terceiro e quarto lugares, respectivamente, com percentuais muito próximos. Esses 

dirigentes mantêm bons relacionamentos com stakeholders, a exemplo de clientes, 

fornecedores, o BPR, bancos comerciais e parceiros de negócios, mantendo essa 

comunicação efetiva formando uma rede de relacionamentos, discutida por 

(McCLLELAND,1982 apud SANTOS, 2000) e (MAN; LAU, 2000). Porém, o que falta 

nesses gestores é a articulação por meio de associações e cooperativas produtivas. Não 

foi observada a existência desses meios de relacionamento, que poderiam ajudá-los em 

vários sentidos, como lazer, assistência médica, jurídica, cursos.   
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O BPR18 incentiva esses dirigentes a manterem redes de relacionamento com a 

inserção da família ao negócio, assim como a buscar parcerias para o desenvolvimento 

de seus micronegócios, conforme trechos 4.7 e  4.17  

“Colocar a família para trabalhar é muito bom, mas também tem que 
controlar, porque às vezes, os filhos querem colocar a mão. Tudo isso, eu 
aprendi no Banco do Povo do Recife. Porque, na verdade, a gente sabe, mas 
não sabe lidar. Então a gente aprendeu a lidar. Lá, eles ensinam a lidar com 
a família no seu negócio.” (4.7) 
 
“Eu aprendi a buscar parcerias no Banco do Povo do Recife. Eu escutei isso 
lá. O curso ensina a buscar parcerias com fornecedores, para ter preço 
melhor, quantidade...Estava na minha cabeça buscar parcerias. Li um 
anúncio da Viscaia e entrei na internet para saber a respeito dela. Eu quero 
fazer uma parceria com ela.”(4.17) 
 

 Esses dirigentes trabalham mais de 12 horas por dia, demonstrando o 

comprometimento pela dedicação e esforços pessoais para manterem as atividades 

funcionando. A maioria está passando crises financeiras, mas eles têm a posição de não 

abandonarem seus negócios, engajando-se com os objetivos da organização, defendidos 

por (FLEURY; FLEURY, 2004) e pelo trabalho árduo para alcançarem seus propósitos, 

corroborando com a idéia de (MAN; LAU,2000), de acordo com o relatado “...eu não 

tenho limite. Se tiver aluno às 22h ou 23h, eu dou aula. Ontem, eu deixei de almoçar e 

não tomei café, porque saí de manhã para divulgar o curso” (2.21). Deve existir um 

limite para essa dedicação, pois eles necessitam de tempo para descansar e para cuidar 

dos compromissos da vida pessoal, que pode ficar prejudicada. 

 As competências estratégicas aparecem num patamar de menor evidência, uma 

vez que esses dirigentes não têm, claramente, planejamentos para as suas ações futuras 

de negócios. Eles têm objetivos claros, pensam em crescer, mas não se preocupam com 

as decisões estratégicas a serem tomadas. As ações que executam são para dar 

continuidade às suas operações do dia-a-dia. Em vista disso, podemos inferir que esses 

indivíduos devem buscar formas de conhecimentos para suprirem essa carência, pois de 

                                                 
18 Banco do Povo do Recife 
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acordo com Lezana e Tonelli (1998), os dirigentes devem aprender a estabelecer as 

metas de seus negócios, fazer planejamentos estratégicos para visualizarem a forma 

como pretendem alcançar seus objetivos, como observado no trecho 4.28.   

“O Banco do Povo do Recife ensina a planejar, a colocar tudo no papel, o 
que você quer comprar, se você pensa em crescer. Ele faz como se fosse 
uma escadinha para você poder, todo dia, galgar ali. Eu não trabalho assim. 
Planejar, eu planejo, eu reúno as pessoas mais interessadas que sou eu, 
minha esposa e meus filhos e explano meu desejo de crescer. Mas para 
colocar no papel, não.” (4.28) 
 

Observando o Gráfico 1, visualizamos que a competência de oportunidade 

apresenta baixa freqüência. Esta constatação pôde ser observada, pelo fato de que a 

maioria dos dirigentes de micronegócios não conseguem enxergar, de forma clara, uma 

oportunidade de negócio. Existe, apenas, a preocupação em manterem suas pequenas 

empresas funcionando. Dessa forma, a ação empreendedora de inovar e criar fica em 

segundo plano.  

A maioria desses dirigentes, apresenta uma deficiência na ação empreendedora, 

visto que a oportunidade é a característica fundamental do empreendedor, e segundo 

Filion (1991), um empreendedor é uma pessoa criativa, que tem capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos num alto nível de consciência no ambiente em que vive, 

para detectar oportunidades de negócios. Nesse sentido, o empreendedorismo é 

caracterizado pela habilidade do indivíduo em identificar e buscar espaços de 

investimentos no mercado, permitindo que este consiga driblar a concorrência, 

mantendo-se ativo na economia, por meio de oportunidades surgidas e aproveitadas.  

As características empreendedoras de competência equilíbrio trabalho/ vida 

pessoal aparecem em último estágio. Esses gestores de pequenos negócios sacrificam 

suas vidas pessoais para se dedicarem aos seus empreendimentos, deixando as outras 

tarefas fora do ambiente de trabalho, em segundo plano. Há, nesses empresários, que 

têm filhos, o desejo de lazer e de tempo dedicados à família, mas por motivo de suas 
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ausências, não conseguem dar a atenção devida a esses setores de suas vidas, 

prejudicando os seus desempenhos empresariais e familiares. Existe a necessidade do 

ser humano de resolver outros assuntos fora do espaço de trabalho, uma vez que o 

homem é um ser social e relacionado com diversos ambientes. Dessa maneira, esses 

empresários precisam rever essa posição de total dedicação ao trabalho e pensar em 

dividir seu tempo para atender às outras atividades, em conformidade com o 

pensamento de Paiva, Souza Leão e Mello (2004), em que o equilíbrio entre o trabalho e 

a vida pessoal é complementar, pois os indivíduos cumprem papéis fora do seu espaço 

de trabalho, tão importantes quanto dentro desse espaço.  

 Diante da apresentação dos resultados acima descritos, verificamos que a 

preocupação mais evidente é a condução do empreendimento pelas ações gerenciais e 

administrativas, seguidas das características empreendedoras conceituais e de 

relacionamentos. Fica clara a necessidade desses gestores de trabalharem as outras 

competências em estudo, a fim de que possam desempenhar suas tarefas de forma 

eficiente e, por conseguinte, possam, também, garantir o crescimento ou 

desenvolvimento empresarial. 

 Apresentamos a seguir as características incidentes em cada competência 

estudada. 

5.1.1 Competências de Oportunidade 
Tabela 2 – Incidência das competências de oportunidade 
Cód. Classificação Freq. % 

11 Identificar as oportunidades a partir de experiências prévias 18 58% 
111 Identificar as oportunidades a partir de experiências de vida (2)  
112 Identificar as oportunidades a partir de experiências de negócios (16)  
12 Avaliar os espaços de mercado não atendidos 2 6,46% 
13 Procurar oportunidades que não estão prontamente disponíveis 1 3,24% 
14 Buscar oportunidades de investimentos por meios de atividades promocionais 7 22,6% 

141 Buscar oportunidades por meio de propaganda   
142 Buscar oportunidades por meio de participação em exposições e feiras (2)  
143 Buscar oportunidades por meio da Internet (5)  
15 Investigar oportunidades por meio de esforços de marketing   
16 Buscar oportunidades por meio das novidades surgidas no mercado 3 9,7% 

 Total 31 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 

A Tabela 2 e Gráfico 2  identificam que as oportunidades de investimento são 

feitas a partir de experiências prévias e experiências de negócios, seguidas das 

oportunidades de buscar formas de investimentos em feiras e exposições ou por meio de 

atividades promocionais, contextualizado no trecho 4.5. 

Há dez anos que eu tenho vontade de expandir meu negócio, dentro do meu 
próprio negócio, vendendo produto. E, lá no curso do Banco do Povo, foi 
passado pra mim várias formas de fazer. Da forma que eles ensinam, eles 
abrem muito o leque. Porque, às vezes, as pessoas têm vontade, mas não têm 
coragem. Você não sabe por onde começar. Então, eu tive essa visão através 
do curso do BPR. Eu tinha vontade de colocar uma loja de cosméticos 
dentro do salão de beleza. Lá, no BPR, foi quando eu abri mais meus olhos 
pra isso, ser um verdadeiro empreendedor. Porque o empreendedor não fica 
na mesmice, ele sempre busca algo para melhorar seu investimento, onde 
investir melhor. (4.5) 
 

  As outras características que compõem essa categoria são identificadas de forma 

insignificante. Não ficou perceptível a habilidade desses dirigentes de buscar 

oportunidades fora do seu ramo de atividade. Eles precisam desenvolver essas 

competências para que, no futuro, possam conquistar mais espaços no mercado e 

consigam sobreviver às turbulências. Conforme McClleland(1982 apud SANTOS, 

Gráfico 2 - Representação gráfica da incidência das características evidenciadas das 
competências de oportunidades
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2000) o dirigente procura expandir seu empreendimento a novas áreas, produtos, 

serviços ou aumentar seu conhecimento. 

 
5.1.2 Competências de relacionamento 
 
   Tabela 3 – Incidência das competências de relacionamento 
Cód. Classificação |Freq. % 

21 Construir e manter redes de relacionamento e confiança com stakeholders 56 69,1% 
211 Relacionar-se com clientes (29)  
212 Manter uma força de trabalho estável com a manutenção de um bom relacionamento de 

trabalho 
(7)  

213 Relacionar-se com fornecedores (6)  
214 Relacionar-se com membros da família (14)  
22 Negociar com os parceiros de negócios 19 23,5% 
23 Recorrer às relações pessoais 6 7,4% 

 Total 81 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 

 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
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esses empreendedores devem ter a habilidade de construir, manter e usar redes de 

relacionamento (MAN ;LAU, 2000)  

 
5.1.3 Competências conceituais 
 
Tabela 4 – Incidência das competências conceituais 

Cód. Classificação Freq. % 
31 Desenvolver ações velozes e intuitivas, baseados em experiências 

passadas. 
13 6,63% 

32 Desenvolver habilidades de olhar além das fronteiras, como a 
organização se relaciona com o meio ambiente. 

10 5,10% 

33 Pensar intuitivamente 20 10,21% 
34 Capacidade de ver as coisas de diferentes ângulos ou de maneira 

positiva, de forma que possam encontrar alternativas. 
18 9,19% 

35 Ter vontade de aprender 91 46,44% 
36 Ter vocação 19 9,71% 
37 Raciocinar de forma criativa 9 4,61% 
38 Inovar 10 5,11% 
39 Ter autonomia 6 3% 
 Total 196 100% 
    

   Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
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eficiente, como defendido por (RESENDE, 2000). Todos eles gostaram dos cursos do 

BPR. Porém, o que ficou a desejar foi a falta de aprendizagem no seu campo de atuação 

profissional. Outro fato relevante na construção do conhecimento foi o desnivelamento 

da turma, com relação ao grau de instrução. Segundo eles, isso diminuiu muito o nível 

da aula, prejudicando o aprendizado e, conseqüentemente, o conteúdo programático não 

foi visto de forma plena, conforme apresentado nos relatos 2.1 e 5.1 

“...têm pessoas que mal sabem ler, mal sabem escrever, mal sabem se 
expressar”. (2.1)  
 
“os cursos são meio superficiais, porque tem um desnivelamento muito 
grande na turma com relação ao nível de instrução das pessoas... tem gente 
que mal sabe ler”. (5.1) 
 

Pelo forte desejo em aprender demonstrado por esses dirigentes, as outras 

competências conceituais, como ações intuitivas, as habilidades de olhar além das 

fronteiras e a vocação foram pouco evidenciadas. No caso da vocação, percebe-se que 

eles têm conhecimentos e habilidades no desenvolvimento de suas tarefas. Esta 

observação foi feita no momento das entrevistas, pelos seus atos, modo como atendem 

os clientes e a qualidade que atribuem aos seus produtos e serviços. 

 
5.1.4 Competências administrativas 
 
Tabela 5 – Incidência das competências administrativas 
Cód. Classificação Freq. % 

41 Planejar 1 0,4% 
42 Organizar 38 14,44% 

421 Alocar recursos eficientemente (17)  
422 Utilizar recursos e capacidades que gerem resultados (9)  
423 Atender de pronto o cliente (1)  
424 Comunicar-se eficazmente com o cliente (7)  
425 Ser ágil em tomada de decisão (4)  
43 Gerenciar, administrar 26 9,88% 
44 Liderar 29 11% 

441 Ter liderança sobre a equipe (19)  
442 Gerenciar conflitos entre os empregados (4)  
443 Gerenciar conflitos com os clientes (1)  
444 Gerenciar conflitos   
445 Promover o consenso entre os parceiros no processo de tomada de decisão   
446 Motivar a equipe (6)  
447 Delegar tarefas (3)  
45 Controlar 51 19,39% 
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46 Atuar mercadologicamente 118 44,89% 

461 Comunicar-se eficazmente interna e externamente (10)  
462 Expor-se com habilidade junto à mídia   
463 Vender eficazmente (18)  
464 Atribuir valor ao seu produto/negócio (34)  
465 Fidelizar o cliente (23)  
466 Comunicar-se por meio do marketing (10)  
467 Trabalhar a imagem da empresa (12)  
468 Fazer Pesquisa de mercado (9)  
469 Enfrentar  concorrentes (2)  

 Total 263 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 
 

Gráfico 5 - Representação gráfica da incidência das 
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 

As competências administrativas receberam o maior número de incidência das 

respostas dos dirigentes e ao analisar a Tabela 5 e o Gráfico 5, verificamos que as ações 

comportamentais de atuar mercadologicamente demonstram a necessidade comercial 

que estes indivíduos têm, principalmente, em divulgar seus produtos e serviços, por 

meio de propagandas e marketing, além do esforço em  fidelizar seus clientes. 

 Observou-se, também, a inquietação desses empresários em agregar valor ao 

seu produto ou serviço. Para isso, procuram garantir tanto a qualidade quanto o bom 

atendimento, preocupando-se com a satisfação da clientela. A maioria destacou a 

importância da divulgação do seu produto como forma de buscar novos clientes para a 
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sua empresa. Eles elogiam o curso de marketing oferecido pelo BPR, demonstrando a  

preocupação em manter a imagem da empresa no mercado, como destacado no trecho 

2.13 

 “ a partir do momento que a gente teve aula de marketing, que é a parte 
mais importante da empresa, é a qualidade, é o modo de tratar as pessoas, 
como se dirigir. Tudo isso foi dado no BPR”. (2.13 ) 
 

Outra característica bem assimilada por esses gestores foi o controle dos gastos e 

receitas. Eles não sabiam fazer esse controle antes do curso do BPR. Todos os 

dirigentes usaram a expressão “apurado não é lucro”, termo utilizado para indicar esse 

controle. 

Apesar desses pequenos negócios serem comandados pelos proprietários, 

exigindo deles as funções de organizar e liderar , essas características administrativas 

obtiveram baixa freqüência, em virtude de esses gestores acumularem várias tarefas ao 

mesmo tempo, principalmente, na divulgação e na produção. De acordo com Man e Lau 

(2000), essas competências se desdobram em tarefas de planejamento, organização, 

comando, delegação e controle. Nesse caso, podemos inferir que esses dirigentes 

necessitam ampliar sua visão administrativa, para desenvolverem, de forma satisfatória, 

decisões gerenciais. Eles estão mais preocupados com o mercado e o controle de seus 

gastos, do que com a organização em si. Conforme Boog (1991), a competência 

administrativa consiste no conjunto de qualidades e características que esses dirigentes 

deveriam desenvolver para alcançar os resultados da sua empresa. 
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5.1.5 Competências estratégicas 

 
Tabela 6 – Incidência das competências estratégicas 
Cód. Classificação Freq. % 

51 Planejar estrategicamente 33 64,69% 
511 Ter visão abrangente (19)  
512 Estabelecer e avaliar objetivos (5)  
513 Ter intencionalidade para a ação (9)  
52 Posicionar o produto/negócio no mercado 7 13,75% 

521 Definir e avaliar posicionamento (1)  
523 Estabelecer o posicionamento (1)  
524 Ter agressividade competitiva (5)  
53 Gerenciar estrategicamente 11 21,56% 

531 Realizar mudanças estratégicas em ambientes adversos (3)  
532 Executar metas estabelecidas (3)  
533 Utilizar táticas em enfrentar clientes e competidores   
534 Controlar os resultados das estratégias   
535 Planejar objetivos alcançáveis em médio prazo (3)  
536 Planejar objetivos alcançáveis em longo prazo (2)  

 Total 51 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 

Gráfico 6 - Representação gráfica da incidência das características 
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 

 Conforme Man e Lau(2000), os empresários necessitam fazer modificações 

estratégicas para suportar as mudanças ambientais ou usar táticas em enfrentar clientes e 

competidores. Essas habilidades foram identificadas de forma insipiente nesses 

dirigentes. De acordo com a Tabela 6 e o Gráfico 6, eles têm visão estratégica, porém 

nada planejado. Eles têm problemas de concorrência e são frágeis em enfrentar as 

mudanças ambientais, como descrito no trecho ( 2.43 ) 
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[...]Têm pessoas que estão cobrando a internet por R$ 1,00, a gente cobra R$ 
2,00. Isso está quebrando a gente também. Porque têm pessoas que abrem o 
comércio deles e acham que barateando vai ganhar clientes. Mas, na 
verdade, eles estão perdendo. Porque tem gente que vai abrir uma internet 
com banda larga na casa dele, como aconteceu com um aluno meu. Ele 
colocou três computadores com internet por R$ 0,80 a hora, quer dizer: aqui 
são R$ 2,00, outro a R$ 1,50, outro a R$ 1,00 e esse aluno a R$ 0,80. E 
agora é que está danado, porque está prejudicando a gente. Estamos 
precisando de ajuda, tanto dos alunos como do Banco do Povo do Recife, 
que ele compreenda também, porque todo negócio passa por fase difícil. 
(2.43 ) 

 
5.1.6 Competências de comprometimento 
 
Tabela 7 – Incidência das competências de comprometimento 
Cód. Classificação Freq. % 

61 Dedicação do dirigente ao negócio 30 39,47% 
62 Capacidade de  recomeçar a atividade em situações de insucesso ou de 

crise 
7 9,2% 

63 Sacrifício pessoal para completar uma tarefa 6 7,9% 
64 Colaboração com as pessoas do grupo ou colocam-se no lugar delas  0 
65 Comprometimento com os propósitos da empresa 12 15,79% 
66 Comprometimento pessoal 9 11,84% 
67 Comprometimento com os objetivos de longo prazo da empresa.  0 
68 Recomeço após fracasso 2 2,65% 
69 Devoção ao trabalho árduo pelo desejo de alcançar objetivos de longo 

prazo em detrimento dos ganhos de curto prazo. 
10 13,15% 

 Total 76 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 

Gráfico 7 - Representação gráfica da incidência das características evidenciadas das 
competências de comprometimento
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
  
 A Tabela 7 e o Gráfico 7 demonstram a dedicação do dirigente ao negócio como  

característica mais expressiva, para alcançar seus objetivos. Eles dedicam-se 

integralmente à empresa, em conformidade com o pensamento de Dutra (2004), em que 
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o comprometimento das pessoas com a empresa pode gerar vantagens competitivas. 

Esses gestores são capazes de fazer qualquer coisa para conduzir seu empreendimento. 

Às vezes, sacrificam até sua vida pessoal em favor do empreendimento, conforme 

relatos 2.33 e 5.27 

“o tempo para o trabalho é cem por cento dedicado a ele”. (2,33) 

 “[...] estúdio é assim:  às vezes a gente trabalha duas semanas de manhã, à 

tarde e à noite e até de madrugada... às vezes, passo vinte dias trancado no 

estúdio. Ano passado, teve dia que trabalhei de manhã até a madrugada”. 

(5.27) 

 
5.1.7 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 
 
Tabela 8 – Incidência das competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 

Cód. Classificação Freq. % 
71 Ter dia de lazer com a família 7 87,5% 
72 Dar vazão ao estresse 1 12,5% 
 Total 8 100% 

    Fonte:Elaborado pelo autor (2006) 
 
  

 
    Fonte: Elaborado pelo autor (2006) 
 
 O equilíbrio entre o trabalho e o tempo dedicado à família e ao divertimento 

proporciona ao indivíduo melhor condição psicológica e social e isso tende a influenciar 

positivamente em seu trabalho Walton (1973 apud DOURADO; CARVALHO, 2003). 
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Esta definição não foi comprovada nesta investigação, em virtude da dedicação 

sobrenatural desses dirigentes ao trabalho. A incidência da competência equilíbrio 

trabalho/vida pessoal alcançou apenas  1,13% na análise geral. Eles têm consciência 

desta necessidade, porém não têm tempo para a família nem para o lazer. Todos têm 

filhos e estes se sentem prejudicados pela falta de atenção de seus pais, como narrado 

no trecho 3.22:  “ Meu filho reclama muito. Ele diz que eu só quero trabalhar. Aí, eu 

digo a ele que mamãe tem que trabalhar, agora dobrado, para pagar as dívidas. Quando 

a gente tem muito serviço, trabalhamos sábado, domingo e feriado”(3.22)  

 
Essas palavras demonstram o sacrifício que estes dirigentes enfrentam para 

conduzir seus negócios. Existe uma grande preocupação desses dirigentes, com relação 

às suas dívidas e aos concorrentes. É por isso que eles trabalham acima do normal para 

tentar superar esses desafios. Este é um problema identificado neste estudo, uma vez 

que dar vazão ao estresse é condição sine qua non para um bom desempenho 

empresarial. Mesmo assim, no pouco tempo de que eles dispõem, procuram dar atenção 

à família. 
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6. Conclusões e Implicações Gerenciais 

 

O Programa Banco do Povo do Recife ao oferecer capacitação e orientação 

profissional aos empreendedores de pequenos negócios visa manter a sustentabilidade  

dos empreendimentos no mercado e indica não ser um programa assistencialista, visto 

que os resultados deverão aparecer em longo prazo em razão do desenvolvimento 

organizacional e das práticas gerenciais aplicadas no dia-a-dia. As ações do Programa  

estimulam a criação ou ampliação de pequenos negócios, o que demonstra a 

possibilidade de se implantarem políticas públicas locais para a geração de emprego e 

renda.  

Os micronegócios, por sua estrutura, são frágeis e vulneráveis às adversidades 

oriundas do mercado e tendem a ser dirigidos por pessoas com pouco acesso a recursos 

e informações sobre esse mercado e sobre a gestão do seu empreendimento. As práticas 

adotadas por esses dirigentes são exercidas em função do conhecimento obtido na vida 

diária, pois a maioria deles não tem curso de formação superior nem de capacitação 

empresarial. Eles empenham-se nas ações emergenciais de sobrevivência de seus 

negócios e tomam decisões com base em atributos pessoais. Nesse sentido, ficou 

evidente a necessidade dessas formações empreendedoras e o interesse desses gestores 

por adquirir tais conhecimentos. 

Com base no objetivo geral desta pesquisa, identificamos características 

relacionadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras que surgiram nos 

relatos dos dirigentes, quando interrogados pelo entrevistador.  Tais características são 

apresentadas como resultantes de sua ação na prática das atividades empresariais e no 

aprendizado adquirido após a participação nos cursos do BPR.  
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Abordamos nesta seção aspectos norteadores referentes à questão de pesquisa e, 

em vista disso, retomamos a indagação inicial. Que competências empreendedoras 

emergem das ações do dirigente de micronegócios beneficiados pelo Banco do Povo do 

Recife? 

Vale ressaltar que, diante do porte e da fragilidade dessas empresas, os 

proprietários dos micronegócios não parecem possuir todas as características 

empreendedoras estudadas nesta pesquisa. Eles estão preocupados com a condução e 

sobrevivência dos seus negócios de modo a fazer qualquer sacrifício para mantê-los 

funcionando. 

A iniciativa dos indivíduos de montarem seus micronegócios parte, na grande 

maioria, por falta de emprego no mercado de trabalho e da necessidade de uma fonte de 

renda para se sustentarem. Portanto, essas oportunidades não surgiram pelas 

características empreendedoras dessas pessoas nem por experiências prévias de 

negócios. Esses gestores têm conduzido seus microempreendimentos sem ter 

experiência de gestão e, neste caso, a contribuição do BPR para a formação 

empreendedora desses dirigentes é importante para que eles tenham noção de como 

conduzir seus negócios. 

Em virtude dos dirigentes de micronegócios serem responsáveis por todas as 

ações gerenciais da empresa, como organização, comando, controle financeiro, vendas, 

propagandas e alocação de recursos físicos, as competências administrativas emergem 

com maior significância nesses gestores. De modo análogo, observamos que nesse tipo 

de empreendimento as características mercadológicas manifestaram-se com maior 

importância, visto que na maior parte de seu tempo, esses gestores estão ocupados com 

as vendas e propagandas de seus produtos ou serviços.  
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Notamos, entretanto, que há uma necessidade de capacitação dos gestores em 

outros setores da administração para que seus empreendimentos tenham “saúde”, a 

exemplo da controladoria. O despreparo desses dirigentes nessa área pode comprometer 

a continuidade dos negócios, visto que além do alto índice de inadimplência existente 

no setor, parece não haver o cumprimento do Princípio da Entidade defendido pela 

contabilidade, o qual recomenda que a pessoa jurídica não deve ser confundida com a 

pessoa física do proprietário, ou seja, os gastos particulares do proprietário não devem 

ser honrados pela empresa e vice-versa. O controle financeiro é situação sine qua non 

para o êxito de qualquer empreendimento, que sem o qual, pode estar fadado ao 

fracasso. 

A controladoria utiliza ferramentas como o planejamento e o orçamento para 

auxiliar o controller na condução e no desempenho das organizações e essas 

ferramentas estão relacionadas com as competências administrativas e  estratégicas, 

com o intuito de cumprir o estabelecimento de metas e atingir os objetivos traçados 

pelas empresas. Observamos que os gestores de micronegócios não utilizam essas 

ferramentas e, portanto, não há planejamento estratégico nem orçamentário nesses 

microempreendimentos, reforçando a idéia de capacitação desses dirigentes em 

controladoria para melhor conduzirem seus negócios.  

Levando-se em consideração o porte desses micronegócios e o baixo 

conhecimento de formação empreendedora desses indivíduos, as dificuldades são 

evidentes nos relatos dos dirigentes. Eles empenharam-se nas ações emergenciais de 

sobrevivência de seus negócios, buscando as alternativas que julgaram as mais corretas, 

mesmo com pouco conhecimento de formação empresarial, mas com base em atributos 

pessoais. Nesse sentido, as competências conceituais emergiram também com 

freqüência elevada no comportamento desses gestores, não pelo conhecimento 
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adquirido ou pela observação do mercado externo, mas pelo desejo e pela necessidade 

de eles adquirirem tais conhecimentos que pudessem auxiliá-los no processo decisório 

para o desenvolvimento de ações satisfatórias na condução de seus 

microempreendimentos.  

As redes de relacionamento podem ajudar esses dirigentes de micronegócios a 

desenvolverem competências pessoais necessárias às práticas gerenciais. Essas redes 

possibilitam aos gestores estabelecer conexões com todas as pessoas que estão em volta 

da empresa e outras que podem emergir. A partir dessas conexões, podem surgir 

oportunidades de compartilhar recursos, de crescer e aprender por meio da troca. O 

grande desafio é criar estruturas e ambientes para que essas trocas possam ocorrer, 

dentro ou fora da organização e no seu relacionamento com o mercado.  

As competências de relacionamento emergiram com relativa freqüência nesses 

gestores, visto que, além das relações de mercado, os dirigentes, freqüentemente, 

mantêm relacionamentos com empregados e contratam membros da família para 

trabalharem em seus negócios. A inclusão de familiares no ambiente de trabalho é um 

fator marcante desses empresários, uma vez que a maioria deles pertence à classe de 

baixa renda e seus familiares além de darem suporte com relação ao comprometimento 

da empresa saem da exclusão social em que se encontram.   

O comprometimento é característica desses dirigentes de micronegócios. Há um 

verdadeiro empenho e dedicação ao negócio somando forças com os membros da 

família a tal ponto de não sobrar tempo para o lazer. O comprometimento deve existir 

em qualquer empreendimento, porém as pessoas necessitam de folga do trabalho para 

poderem exercitar outras atividades da vida pessoal. Esses dirigentes precisam adquirir 

a capacidade de equilibrar o tempo para o trabalho e para a vida pessoal, senão esta 

poder ser prejudicada justamente pela total dedicação do dirigente ao seu negócio.  
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Este estudo permitiu uma análise em relação às competências empreendedoras 

dos dirigentes de micronegócios inscritos no BPR. Ficou evidente que a formação 

adquirida no BPR não é suficiente para que esses empresários desenvolvam as 

competências necessárias para condução do seu negócio. 

6.1 – Implicações Gerenciais 

 Há alguns fatores que podem ser melhorados para aumentar a efetividade desse 

Programa de Microcrédito Orientado do BPR, uma vez que é direcionado à formação de 

competências empreendedoras e o seu público alvo tem carência de conhecimentos 

empresariais. Como recomendações, enumeramos os seguintes itens: 

1. Incluir o curso de controladoria no programa do BPR, visto que essa é uma 

atividade de grande importância dentro das organizações. A controladoria é 

multidisciplinar, permite que o gestor tenha um visão macro de sua empresa. 

Possibilita aos dirigentes ter entendimento conceitual e operacional das diversas 

atividades empresariais. A controladoria, logicamente, não garante que todas as 

competências sejam contempladas, mas reduz a possibilidade de algum aspecto 

importante não ser considerado ou alguma área ser esquecida.   

2. Realizar convênios com instituições de ensino, a fim de que esses gestores 

tenham mais oportunidades de capacitação empresarial. Assim como articular a 

formação de parcerias com empresas, as quais possibilitariam a aprendizagem 

prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. 

3. Organizar redes de relacionamento entre os dirigentes de micronegócios, com o 

objetivo de eles participarem de associações ou cooperativas produtivas, num 

ambiente favorável às condições de interrelacionamento profissional para 

compartilhar conhecimentos, aprendizagem, lazer e comercialização de seus 

produtos. 
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6.2 Sugestões para outros estudos  

Alguns enfoques deste estudo merecem uma maior investigação, visto que o 

campo de ação permite a elaboração de outros trabalhos e, por conseguinte, propomos 

como sugestões para futuras pesquisas: 

 Seleção, organização, abrangência e eficácia dos conteúdos programáticos, por 

meio de uma efetiva elaboração e aplicação de um programa de treinamento orientado 

para a formação de empreendedores;  

Estudo de análise de impactos sociais com o uso de métodos e técnicas de 

educação empreendedora para avaliar esses programas de formação e capacitação 

empresarial; 

Elaboração de estudos transculturais na arena internacional sobre 

desenvolvimentos de competências empreendedoras; 

Investigação em outras regiões do país que praticam o microcrédito para 

identificar as competências empreendedoras adquiridas; 

Estudo de análise de outras ações indutoras da política pública; 

Propomos, ainda, no que diz respeito aos dirigentes de micronegócios, que 

diversos estudos podem ser desenvolvidos para identificar competências 

empreendedoras. Nesse sentido, surge uma indagação: Para este tipo de negócio, vale a 

pena o proprietário ter todas as competências empreendedoras ou poucas competências, 

porém bem trabalhadas? 
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APÊNDICE I 

Protocolo das Entrevistas 
Pergunta central: Como a política pública de desenvolvimento econômico e social 
pode gerar no dirigente de microempresas competências empreendedoras para a 

condução do seu negócio? 
 

Perg. de pesquisa Cob.Temática Ref. Teórico Indagações secundárias 
Como a política 
pública de 
desenvolvimento 
econômico e 
social  pode gerar 
no dirigente de 
microempresas 
competências 
empreendedoras 
para a condução 
do seu negócio? 
 

Processo de 
treinamento 

Boog (1999); 
Malvezzi(1999) 

•O que deveria ser ensinado para o desenvolvimento 
do seu negócio? 
•Como você faz para conduzir o seu negócio? 
•Quais as dificuldades encontradas nesse processo de  
treinamento com a equipe técnica do Banco do Povo 
do Recife? 
•Quais os pontos fortes e fracos encontrados nesse 
processo de treinamento pela equipe técnica do 
Banco do Povo do Recife? 
•Como o Banco do Povo do Recife influenciou na 
sua vida empresarial?  
•Dê sua opinião sobre a orientação e os cursos 
oferecidos pelo Banco do Povo do Recife. 
•Fale-me sobre a capacidade dos instrutores de 
transmitir o assunto em sala de aula ou palestras. 

Com base nessa 
política pública de 
desenvolvimento 
econômico e 
social, quais as 
competências 
empreendedoras 
desenvolvidas nos 
dirigentes de 
micronegócios?  
 

Educação 
em empre- 
endedorismo 

Man e Lau, 
2000; 
McClelland, 
1982; Ruas, 
2000 ; 
Resende, 
2000 ; Paiva, 
2004 

•Como você consegue identificar, no mercado, uma 
oportunidade de negócio? E como você fazia isso 
antes do treinamento?(Oportunidade) 
•Fale-me sobre sua capacidade de criação e inovação 
do seu negócio.  (Oportunidade) 
•Qual foi o desempenho do seu negócio ao longo dos 
anos? Como você reagiu nas fases ruins? 
(Comprometimento) 
•Como você aprendeu a administrar seu negócio? 
(administrativas) 
•Fale-me sobre sua dedicação ao seu negócio. 
(Comprometimento) 
•De que forma sua relação com as pessoas facilita 
sua capacidade empreendedora? Com clientes, 
fornecedores, empregados, outros empresários, 
associações? (Relacionamento) 
•Qual sua visão de futuro para o seu negócio? 
(estratégicas) 
•Como você faz o planejamento e controle das suas 
ações na empresa? (estratégicas) 
•De que forma você controla suas receitas e despesas 
para a obtenção do seu resultado? (administrativas) 
•Fale-me sobre suas horas trabalhadas e o tempo que 
você tem para sua família. (trabalho/vida pessoal) 
•Qual a importância do lazer e o tempo com a família 
para a condução do negócio?(trabalho/vida pessoal) 
•Quais as habilidades que você adquiriu após os 
cursos e treinamentos com a equipe técnica do Banco 
do Povo do Recife? 
•De que forma você age mediante uma situação 
nova? (conceituais) 
•O que você faz para alcançar os objetivos da sua 
empresa? (estratégicas).  
Em que situações você age de forma intuitiva e pela 
experiência? (Conceituais) 
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APÊNDICE II 

 

ENTREVISTAS 

Formulário de entrevista a ser realizada com os dirigentes dos empreendimentos 

que solicitaram crédito ao Banco do Povo do Recife.  

 
O presente formulário será utilizado pelo Mestrando Ivson Luís dos Santos como base 
do TCM do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, com o 
tema: “Banco do Povo do Recife: uma experiência de microcrédito orientado para 
o desenvolvimento de competências do empreendedor de micronegócios” 
 
Pergunta Central: Que competências empreendedoras emergem das ações do 

dirigente de micronegócios beneficiados pelo Banco do Povo do Recife? 

 
 
 
O uso das informações é exclusivo de ordem acadêmica, sendo preservado o nome dos 
usuários. 
 
•O que deveria ser ensinado para o desenvolvimento do seu negócio? 

•Como você faz para conduzir o seu negócio? 

•Quais as dificuldades encontradas nesse processo de  treinamento com a equipe técnica 

do Banco do Povo do Recife? 

•Quais os pontos fortes e fracos encontrados nesse processo de treinamento dado pela 

equipe técnica do Banco do Povo do Recife? 

•Como o Banco do Povo do Recife influenciou sua vida empresarial?  

•Dê sua opinião sobre a orientação e os cursos oferecidos pelo Banco do Povo do 

Recife. 

•Fale-me sobre a capacidade dos instrutores em transmitir o assunto em sala de aula ou 

em palestras. 
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Como você consegue identificar, no mercado, uma oportunidade de negócio? E como 

você fazia isso antes do treinamento?(Oportunidade) 

•Fale-me sobre sua capacidade de criação e inovação 

do seu negócio.  (Oportunidade) 

•Qual foi o desempenho do seu negócio ao longo dos anos? Como você reagiu nas fases 

ruins? (Comprometimento) 

•Como você aprendeu a administrar seu negócio? (administrativas) 

•Fale-me sobre sua dedicação ao seu negócio. (Comprometimento) 

•De que forma sua relação com as pessoas facilita sua capacidade empreendedora? Com 

clientes, fornecedores, empregados, outros empresários, associações?(Relacionamento) 

•Qual sua visão de futuro para o seu negócio? (estratégicas) 

•Como você faz o planejamento e controle das suas ações na empresa? (estratégicas) 

•De que forma você controla suas receitas e despesas para a obtenção do seu resultado? 

(administrativas) 

•Fale-me sobre suas horas trabalhadas e o tempo que você dedica a sua família. 

(trabalho/vida pessoal) 

•Qual a importância do lazer e o tempo com a família para a condução do 

negócio?(trabalho/vida pessoal) 

•Quais as habilidades que você adquiriu após os cursos e treinamentos com a equipe 

técnica do Banco do Povo do Recife? 

•De que forma você age mediante uma situação nova? (conceituais) 

•O que você faz para alcançar os objetivos da sua empresa? (estratégicas).  

Em que situações você age de forma intuitiva e pela experiência? (Conceituais) 
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Apêndice III 

Entrevistas 

PRIMEIRO ENTREVISTADO (S1) 
 
Data da entrevista: 10/05/2006 
Hora de início da entrevista: 16h e 15m 
Hora de término da entrevista: 16h e 50m 
 
I: Você teve crescimento no seu trabalho, com relação ao treinamento da equipe do 
Banco do Povo do Recife? O que você já tinha de conhecimento e o que agregou para 
seu conhecimento? 
(1.1) 
M: O que agregou a mim foi o seguinte: se a pessoa tinha alguma dúvida, tirou. Porque 
teve aula de gestão de negócios. Aí ele explicou mais alguma coisa, que é bom para nos 
alertar, pra evitar fazer cálculos errados. 
 
I:  Você está lembrada do que foi abordado no curso? 
(1.2) 
M: O abordado foi o seguinte: como se você primeiro verificar se realmente tem 
tendência para aquele negócio, para fazer o empreendimento. Também pra você saber 
como vai aplicar o dinheiro, pra que mais tarde não venha a fazer as coisas erradas e 
perder tudo. Porque geralmente, têm pessoas que pedem um empréstimo, aí não tem 
nem noção do que vai fazer. Aí compra objeto pra trabalhar, aí depois nem consegue 
continuar e perde. Fica devendo e no final, não tem nada. 
 
I: Você pediu um empréstimo pra comprar equipamentos? 
(1.3) 
M: Eu pedi, na época, pra comprar uma cadeira de cabeleireiro, o lavador de cabelos e 
mais algumas coisinhas básicas. Porque eu trabalhava em casa, aí quando aluguei esse 
pontinho aqui. Aí em casa, eu tinha só algumas coisinhas básicas, porque eu trabalhava 
num espaço pequeno, que era o terraço. Aí como aqui tem mais algumas coisinhas a 
mais, aí foi por isso que eu pedi. 
 
 
I: E de lá pra cá, houve crescimento no seu negócio? 
(1.4) 
M: Houve. Eu vim pra cá e o ponto aqui é bem melhor. Eu investi. É bem melhor 
porque, digamos que a cadeira que eu usava em casa, seu eu usasse aqui ia ser ruim. 
Não ia ter o mínimo de conforto para o cliente. 
 
 
I: O que você acha que devia ser ensinado no Banco do Povo do Recife, para que você 
melhorasse ainda mais seus conhecimentos? 
(15) 
M: Tinha que ensinar mais as pessoas para ver se realmente elas têm aptidão para 
aquilo. Tem que batalhar também. Não é que ele vai chegar lá e ouvir: olha você tem 
que fazer isso... Porque tem gente que tem cabeça dura, né? Você deve ver na faculdade, 
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muita gente quer se formar, fazer um curso que não tem nada a ver, só porque alguém 
fez, né? 
 
 
I: Para o seu negócio, o que você acha que deveria ser ensinado, lá no treinamento e que 
faltou pra você? 
(1.6) 
M: Eu acho que deveria ter mais cursos de capacitação ligados ao setor. Se teve, eu não 
tive conhecimento. Na área de beleza, nunca soube se teve curso nenhum. Lá não tem 
estes cursos. Sempre que o rapaz vinha, porque... eles fazem isso, né? Todo mês eles 
fazem acompanhamento. Ele vem no negócio pra ver se a pessoa permanece com o 
mesmo material. Se não vendeu, se está melhorando, o que é que precisa. E ele faz essa 
pergunta também, né? Eu sempre botava: precisa mais capacitação. 
 
 
I: O que é que você faz para conduzir seu negócio? 
(1.7) 
M: Eu sou uma pessoa muito controlada. Então, do pouquinho, eu consigo me controlar. 
Num mês está mais apertado. Eu sempre mantenho meu estoque de material em dia. 
 
 
I: Você consegue conduzir bem seu negócio? 
(1.8) 
M: Consigo. Só fico apertada num mês que o pessoal não paga. Também, eu nunca 
passo em branco não. Ou fica alguma coisa sem pagar, mas sempre ... 
 
 
I: Quais foram as dificuldades que encontrou no treinamento do Banco do Povo do 
Recife? 
(1.9) 
M: Lá não teve treinamento não. Foi mais aula prática. 
I: Mas, o quê? 
M: Foi um curso. E era mais a base. Não tive dificuldade, porque foi uma coisa que eu 
já conhecia. 
 
 
I: Se você tivesse que enumerar os pontos fortes e fracos da equipe que fez o 
treinamento, das pessoas que conduziram a palestra. 
(1.10) 
M: Quem fez a palestra, realmente, tinha capacidade. A forma de transmitir era bem 
clara. Quem estava leigo no assunto, realmente, conseguiu abrir a cabeça e se realmente, 
não tinha noção o que é fazer, ou ele continuava ou parava. 
 
 
I: Esse treinamento influenciou na sua vida profissional? 
(1.11) 
M: Influenciou. Melhorou porque é o tipo da coisa, só acrescentou mais coisas 
positivas.  
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I: Você consegue identificar no mercado uma oportunidade de ganhar dinheiro? De 
fazer um negócio? 
(1.12) 
M: Consigo 
I: De que forma? 
M: Eu tenho muita cautela para entrar num negócio. Não é que eu fique em dúvida ou 
pensativa. 
I: Você já tinha esse pensamento antes de fazer o curso? De identificar no mercado uma 
oportunidade de você fazer um negócio? 
M: Já 
I: Esse curso melhorou você a fazer isso? 
M: Melhorou 
 
 
I: De que forma? 
(1.13) 
M: Melhorou assim. É como eu digo: ele melhorou porque deixou mais claro o que eu 
já tinha no meu interior. Só fez clarear minhas idéias, porque algumas palavrinhas a 
mais acrescentam muito. 
 
 
I: De repente, você tá aqui e acha que está pequeno, aí você pensa em aumentar, para 
aumentar a clientela. Qual sua capacidade de inovar para ir para outro espaço? Você 
tem essa capacidade? 
M: Tenho 
 
 
I: Como você faria? 
(1.14) 
M: Eu quero ver se consigo juntar uma renda, pra ver se pego um material melhor, ter 
um lugar mais confortável. Porque se eu tiver um lugar mais confortável e 
movimentado, claro que eu vou ter uma clientela melhor. Porque aqui, realmente, eu 
não tenho aquele ambiente bom. Porque as pessoas aqui pagam, mas são pessoas que 
querem um bom serviço, mas não pagam o equivalente. Então, neste caso, a gente sai 
perdendo. Agora a gente faz porque ganha ele e ganha a gente. Por aí, uma escova custa 
R$ 5,00 / 6,00. O pessoal aqui quer pagar R$ 4,00 chorando. Se eu tivesse numa galeria 
boa, uma escova eu cobraria R$ 10,00. O cliente ia pagar sem fazer muita questão. E 
aqui, mesmo que tenha, mas fica se marrando. A gente faz para não perder. Mesmo 
porque ali na esquina faz por R$ 3,00. E aqui não. Já que as pessoas gostam do trabalho 
e eu vejo que não dá pra perder, faço. É melhor fazer 2 ou 3 por R$4,00 do que fazer 
uma hoje e outra amanhã. 
 
 
I: Qual seu desempenho ao longo desses dez anos? 
(1.15) 
M: Eu passei um bom tempo em casa e estava me preparando, porque eu não queria ser 
cabeleireira. Eu gosto de ser cabeleireira, mas sempre gostei de trabalhar fora. Porque 
eu trabalhava com contabilidade. Aí eu gosto muito de fazer outras coisas e não queria 
me prender muito. Mas depois eu passei um bom tempo na firma que fechou. Aí 
comecei. Já que eu gostava de trabalhar com cabelo, comecei. Aí, foi aparecendo 
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cliente, aí, eu fui me empolgando. Aí quando chegou a parte de ir atrás de emprego, 
tinha aquela dificuldade por causa da idade. Mas meu marido começou falando que não 
queria gente... 
 
 
I: Você fez algum curso de cabeleireiro? 
(1.16) 
M: Fiz no SESC, comecei um no SENAC, mas parei. Fiz só no início, mas só porque 
me acomodei. Aí meu marido ficou com mau gosto. Aí eu fui deixando. Agora, eu fazia 
porque, realmente, eu tinha aptidão pra isso. Ultimamente, de um ano pra cá, o que vai 
aparecendo, eu vou fazendo. 
 
 
I: Você sempre renova os cursos? 
(1.17) 
M: Agora que comecei. Eu sei fazer tudo. Agora, só que, é o tipo da coisa, eu estava, 
assim, meio...(12:25) porque a gente tem que estar sempre renovando. Também, é como 
diz, eu me renovo, agora se eu ficar aqui, não vai adiantar  quase nada. Porque o que eu 
faço é sempre a mesma coisa. Agora o que eu acho é o seguinte: é bom sempre ter uma 
experiência a mais, porque chega uma pessoa diferente, eu sei fazer. 
 
 
I: Você já passou por alguma fase ruim, no seu salão de beleza? 
(1.18) 
M: Razoável 
 
 
I: Como você conseguiu ultrapassar essa fase ruim? 
(1.19) 
M: Eu não desanimo não. Porque meu movimento é o seguinte: hoje tá parado, aí tem 
gente que já fica preocupado, né? porque hoje não fez nada. Mas só que tem que ver que 
meu movimento, é o que? finais de semana. Aí pronto, finais de semana eu estou aqui. 
Não importa o meu final. Termino às 23:00h, 23:30h. A hora que tiver gente, eu 
trabalho. 
 
 
I: Você não tem hora pra fechar? 
(1.20) 
M: Não. Eu trabalho o dia todinho. E pior, que no fim, o cliente não cansa em esperar. 
Se eu ficar aqui, a turma fica aqui. No mês de dezembro, chegou a sair às 02h e 30m, 
03h da manhã. Aqui, as pessoas nunca me encontram de cara feia. Eu posso estar com 
meu problema lá em casa. A única coisa que eu faço é ficar calada. Aí as pessoas 
perguntam: o que é que tu tens, hoje? Aí eu digo: nada não. Mas não tem nada de ficar 
com cara amarrada com ninguém não. Os problemas daqui ficam aqui, de casa ficou lá e 
pronto. 
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I: Como é que você administra seu negócio? 
(1.21) 
M: É o autocontrole que eu tenho. A forma de administrar é o meu controle. E hoje, até 
porque se eu gastar R$ 100,00 sem saber se vou ganhar amanhã, não! O que eu ganho, 
guardo para o que tem para pagar amanhã. Já vou guardando desde a semana passada, 
pronto. O meu controle sempre é assim. Só compro o que eu puder pagar. Enquanto eu 
não tiver aquele dinheiro... termina o produto, aí eu não pego aquela quantidade toda, já 
pego uma parte menor, assim. 
 
 
I: Dá pra se vê a dedicação que você tem com o seu negócio. 
(1.22) 
M: Ah, eu gosto muito disso aqui. É uma pena que agora eu estou muito afastada, por 
causa de um curso que estou fazendo de estética facial. É o meu progresso. Eu já estou 
imaginando o que eu vou fazer, tenho que bolar algum meio. Eu já pensei em colocar 
num lugarzinho aqui. Fazer uma limpeza de pele, marcar os dias certinho. Já aprendi a 
fazer a limpeza. 
 
 
I: Como é sua relação com as pessoas. Com os clientes, fornecedores, com as pessoas 
do bairro? 
(1.23) 
M: A minha relação é assim: veio, fez o cabelo, o negócio é assim. Não tenho amizade 
para ir a casa de ninguém. Se precisar de mim, sirvo. Agora, ele lá e eu cá. Precisando 
do meu serviço, eu faço. Se pedir pra pagar tal dia. Faço. 
 
 
I: Como é sua relação com seus fornecedores? Você conversa para negociar dívida? 
(1.24) 
M: Ah, converso. Tem um mesmo, que trouxe um produto hoje. Não comprei porque 
ainda estou devendo a ele, duas parcelas. Ele divide. Se o valor é alto, divide de 15 em 
15 dias. Eu tenho parcela para pagar. E ele trouxe um produto que está quase acabando 
e eu disse que não queria hoje porque não estou com dinheiro. Eu não quero colocar em 
cima da outra conta, não é? Aí, ele trouxe e disse que depois a gente vê como faz aqui, 
aí ele anotou. Aí ele disse: na próxima semana você dá um pedaço, na outra você dá 
outro. Eu poderia pagar a ele, mas só que vou descobrir outra coisa. 
 
 
I: Qual a visão que você tem do futuro do seu negócio? 
(1.25) 
M: Eu quero ampliar ter pessoas bem preparadas para trabalhar aqui comigo. Igual ou 
melhor do que eu. Por enquanto estou trabalhando sozinha, porque se eu colocar uma 
pessoa, aí vou ter aquele compromisso e outra também, as pessoas às vezes não quer 
trabalhar. E a gente já começa pequenininho, apertado e não tem nada e vai vender pra 
pagar. 
 
 
I: Como é que você faz para conciliar a sua vida aqui no trabalho e a sua vida em casa? 
(1.25) 
M: Através de telefone, sempre estou. Estou falando com todos. 
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I: Existe satisfação dos seus filhos, do seu marido e sua? Você tem horário de lazer? 
(1.26) 
M: Existe satisfação sim. Quando eu marco pra sair com meus filhos, eu digo que não 
posso atender nesse horário, porque eu tenho salão pra ir, tenho churrasco. Agora, se eu 
não for pra nenhum canto e se as pessoas perguntarem se eu posso atender, pode vir que 
estou aqui. 
 
 
I: Essas ações que você toma, você aprendeu lá nas palestras do BPR? 
(1.27) 
M: Não. Isso já é de mim mesma. Eu não sou uma pessoa de meter a cara não. Eu só 
faço, depois que eu vir que... eu tenho uma visão assim: se eu  vir que dá, eu faço, se eu 
vir que não dá, não adianta dizer, vá que vai dar ouro, eu não vou. 
 
 
I: Todas as ações que você falou, a exemplo de ter visão de negócio, isso tudo cresceu 
mais em você depois da palestra do BPR ou não? 
(1.28) 
M: Só acrescentou algumas coisas, mas eu já tinha essa visão. Isso é intuitivo, é de mim 
mesma. 
 
 
I: Qual seu grau de instrução? 
(1.29) 
M: Segundo grau. Não fiz vestibular porque meu marido fica colocando barreiras. 
Terminei o segundo grau há vinte e cinco anos. Mas eu vou começar a estudar 
novamente. Eu tenho vontade de fazer administração ou ciências contábeis. É um sonho 
que eu tenho, fazer faculdade. Enquanto eu não fizer... Agora, no momento, eu não 
posso colocar uma parcela. Mas melhorando qualquer coisa, meu objetivo é esse. 
 
 
I: Você quer permanecer com seu salão de beleza? 
(1.30) 
M: Quero. Agora se eu entrar na faculdade, tenho que dividir meu tempo. Eu entrando, 
quero começar e terminar. Porque o que eu começo, eu não paro na metade. 
 
 
I: Como você reage em situações difíceis? 
(1.31) 
M: Com calma. Tentando. Eu vou fazer o que... Se tem pouco cabelo, se está dando 
fraco, eu vou tentar outra coisa pra suprir meu tempo. Eu posso agir pela experiência 
que tenho e também eu posso começar uma coisa nova, contanto que eu goste de fazer 
aquilo, que seja para cumprir. Agora, não quero deixar isso aqui. 
 
 
I: O que você faz, hoje, para alcançar o objetivo que você tem de crescer? 
(1.32) 
M: Em primeiro lugar, o trabalho. O que eu posso, eu me dedico. É tanto que, se a 
pessoa marcar e eu não tiver, eu ligo e digo.não consegui chegar agora não, mas daqui a 
meia hora eu to aí, entendeu? Eu nem perco o cliente, nem ele fica mal satisfeito. No 
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futuro, eu quero ter meu curso superior, porque eu não quero ficar todo tempo aqui, em 
pé puxando cabelo de ninguém, certo? Aí vou ficar na parte administrativa. Se eu não 
tiver mais o salão, eu penso em montar um escritório pra mim. Eu quero ter um salão, 
minha sala de estética, quero me aperfeiçoar mais. Quando fui fazer o empréstimo no 
BPR, eu já fui certa do que queria. Quando eu vim pra cá, o pessoal, todo mundo, ficou 
dizendo: rapaz... não é assim não. Tanta gente abre e fecha e na tua casa, tu não pagas 
nada. Aí eu disse: não. Eu vou pra lá, se não der certo, se eu vir que a clientela não está 
aparecendo, volto pra casa novamente. Ou então procuro outro lugar. Aí vim, não me 
arrependo. Se eu sair daqui, vou procurar um lugarzinho melhor. 
 
 
I: Qual a nota que você dá ao curso que você fez no BPR? 
(1.33) 
M: 8,0. Porque atendeu as minhas expectativas. Aprendi, mas eu achava que deveria ter 
coisas diferentes do meu pensamento. Mas foram coisas boas. Pra mim, que eu já tinha 
noção, não teve muita novidade. Agora, pra quem está entrando no negócio, foi ótimo.  
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SEGUNDO ENTREVISTADO (S2) 
 
Data da entrevista: 11/05/2006 
Hora de início da entrevista:  11h e 15m 
Hora de término da entrevista: 12h e 35m 
 
 
 
I: O que você acha que deveria ser ensinado no BPR? 
(2.1) 
C: Em primeira mão, o que deveria ser dado antes de uma pessoa fazer treinamento 
como aquele, que é muito bom, seria avaliar antes eles, fazer um teste de português, 
matemática, enfim, básico.  Aí, por que isso? Porque o banco vai saber com quem está 
lidando. Porque têm pessoas que mal sabem ler, mal sabem escrever, mal sabem se 
expressar. Às vezes, os próprios alunos aproveitam um pouco da intimidade e brincam e 
isso tira a qualidade também da explicação, da aula em si, não é? Avaliar para separar as 
pessoas mais cabeças, pessoas que têm mais entendimento e separar as pessoas que têm 
menos entendimento. Para ali, dar uma qualidade de ensino e, ali, melhor avaliar. É 
como disse um dos alunos “nem todo microempresário nasceu para ser microempresário 
e nem todo microempresário nasceu para ser empregado”. Então existe uma classe e, 
hoje, existe uma divisão a,b e c. As classes de categorias avançadas, ou seja, pessoas 
pobres, médias e mais ricas. Porque justamente, têm pessoas que nasceram para 
comandar, para gerenciar, para ter uma orientação alta e têm pessoas que, infelizmente, 
nasceram para ser funcionários. Essa é a verdade. Por isso que existe o pobre e o rico. 
 
 
I: O que você acha que deveria ser ensinado para o desenvolvimento do seu negócio? 
(2.2) 
C: O que deveria ser ensinado, geralmente, seria além do gerenciamento, como 
gerenciar uma empresa, que eles ensinaram muito simples. Teria que ter documentos 
mais avaliados. A pessoa para avaliar, dizer: você tirou 6, você tirou 2. Essa coisa de 
você terminar o curso e a pessoa receber o diploma sem uma prova, eu acho que pra 
mim não é um curso de gerenciamento. O que seria um curso de gerenciamento? Seria 
avaliar o aluno como gerente. Você vai ser gerente, tá aqui o documento. Uma coisa 
mais concreta, mas, não simbólica. Porque aí, você vai se analisar como gerente. 
Porque, se eu não estou preparado, eu tenho que buscar outros meios pra me preparar 
como gerente. Desde uma barraca até um supermercado, por exemplo. Saber o que é 
juros, tem gente que não sabe. Porcentagem, na hora de fazer um cálculo, não sabe. 
 
 
I: Nesses cursos, você não viu nada sobre gerenciamento? 
(2.3) 
C: Eles fazem o curso para você não ser um leigo. Você faz o curso para ter noção. Se 
você pegar 10 pessoas que fizeram o curso e disser: vamos fazer um teste de 
gerenciamento, agora? Ninguém vai passar. Eu estou dizendo, porque eu vi os alunos 
não sentirem firmeza na aula, reclamar de pouco assunto, poucos dias de aula. Dois dias 
de aula, jamais você vai aprender a gerenciar uma empresa em dois dias de aula. Então 
você tem uma noção. Aquela coisa lá... a verdade aqui e a fantasia lá em cima. Têm 
pessoas lá que pegaram o diploma, que eu diria: olha, volta para a 1ª série. Não sabia 
fazer cálculo de mais, de menos. Então, como é que um gerente vai gerenciar uma 
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empresa, se ele não sabe uma medida dessa? São esses fatores que fazem com que você 
faça um curso e não esteja bem apurado. Então, eu senti falta de uma coisa mais fato, 
mais verdadeira. 
 
 
I: Quantos dias duraram o curso? 
(2.4) 
C: Todos os cursos foram de dois dias. Alguns foram de três, mas um desses dias era 
para perguntas: o que você achou do curso... perguntas, né? 
 
 
I: Como é que você faz para conduzir o seu negócio? 
(2.5) 
C: Geralmente eu vou buscar a parte física e atendimento ao cliente, isso é fundamental. 
A organização, o marketing 
 
 
I: Você conseguiu aprender a conduzir o seu negócio, por meio do curso? 
(2.6) 
C: Com certeza. Acredito piamente. Inclusive, a parte de marketing, foi o curso que eu 
achei melhor, porque teve mais teoria, como tratar o cliente. Na questão de administrar, 
tivemos o curso de administração de empresas. As poucas coisas teóricas ajudaram 
bastante. Agora, deveria ser mais aprofundado. Ajudou também o marketing, aquela 
coisa de o cliente chegar e dar aquele impacto, cartaz, uma promoção. A gente aqui não 
pode fazer promoção porque o curso já tem o preço muito pequeno, R$ 15,00. Mas o 
curso no BPR ajudou bastante, claro. O comportamento, como se sentar, como se 
levantar, como se dirigir ao cliente, enfim, deu pra aprender. De 100%, 50% foi bem 
apurado. 
 
 
I: Quando você fez o curso, você já tinha essa empresa? 
(2.7) 
C: Eu já tinha meu curso lá onde eu morava, em Pontezinha. Mas nunca trabalhei como 
sócio. Eu já tinha minha empresa, já administrava. Já via aquela questão de gastos. Fui 
analisar o próprio curso de administração. 
 
 
I: Da maneira que você administrava antes do curso do BPR e a maneira que você 
administra agora, melhorou? 
(2.8) 
C: Melhorou, com certeza. 
I: De que forma? 
C: A forma de consciência. Porque é como a professora mesma disse: “as vezes você 
faz uma venda e aí vem o filho ou parente e pega um dinheiro aqui, um real ali e você 
não conta. Você vai gastando, você vai dando dinheiro e, às vezes, sai dinheiro sem 
anotar”. E lá nós aprendemos que, se sair um prego, anotar também. Isso foi bom 
porque a gente analisou a questão de tudo contar, até a água que a gente bebe. Isso pra 
gente foi muito bom. Lá eu não tinha isso, eu não tinha essa percepção, eu pegava o 
dinheiro, não gastava, mas eu não contava, não incluía no orçamento. 
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I: Quais a dificuldades que você encontrou no processo de treinamento da equipe do 
BPR? 
(2.9) 
C: Infelizmente, como lhe falei, tinham pessoas que mal sabiam ler e na hora de dividir 
o assunto numa equipe de quatro, só eu participava. Na equipe de cinco, só dois 
participavam. Só dois produziam e três conversavam. Isso dificultou nosso 
desenvolvimento. Mas a aula, em si, foi dada com bom êxito. Faltou conteúdo, mas o 
pouco que a gente teve, ajudou bastante. 
 
 
I: Faça um comentário sobre a capacidade dos orientadores do BPR. 
(2.10) 
C: Julierme, nota 10, ensina muito bem. Outra professora, muito boa também. Os 
profissionais são excelentes. Agora, o BPR deveria dar mais tempo, pra gente se adaptar 
aquela coisa de gerenciar, marketing, ter mais assunto, ter mais trabalho, trocar, dividir 
as pessoas que têm o QI mais elevado. Todos os professores ensinaram otimamente. 
 
 
I:  Quais os pontos fortes e fracos do curso do BPR? 
(2.11) 
C: O ponto forte foi o local, na Boa Vista, um apartamento muito bom. O quadro, o 
material foi dado. Este foi um ponto fortíssimo. Sem contar com a qualidade dos 
profissionais. O ponto fraco foram os dias de treinamento e não fizeram uma prova. Eu 
sou o tipo de pessoa que gosto de ser avaliado por provas. Essa, pra mim, foi a parte 
fraca. 
 
 
I: Como o BPR influenciou na sua vida empresarial? 
(2.10) 
C: A partir do momento que eu me senti desempregado. Apesar de ter meu curso em 
minha casa, mas eu precisava de uma coisa mais alegre. Algo que me desse o ponta-pé 
inicial. E conversando com um amigo meu, ele disse que tinha um banco que financiava 
materiais, como por exemplo, computadores, máquinas. E surgiu o interesse da minha 
parte, foi quando conversei com meu sócio, Carlos José, que também estava na época 
demitido do curso Malba, que era uma empresa de informática, que tinha aqui nesta 
mesma rua, que tinha 500 alunos. Quando ela fechou, a gente sabia qual era o endereço 
dos alunos. Era o ponto forte da gente. Aí, eu disse: vamos ver lá o que é que a gente 
pode fazer. E aí, eles orientaram o que precisava, o local pra alugar. Pra gente foi um 
ponto inicial.(112)(31)] 
 
 
I: O que influenciou na sua vida profissional, com relação ao treinamento? 
(2.11) 
C: A necessidade. Eu precisava me aprofundar mais nas relações humanas, gerenciar 
uma empresa, coordenar, marketing, tudo isso eu precisava. E isso eu aprendi, com 
certeza. E eu utilizo no dia-a-dia. Se não fosse esse curso, hoje, eu estaria numa situação 
bem pior. Porque, a partir do momento que você troca idéia com outras pessoas que já 
trabalham na área, incentiva, não é? Ajuda bastante. E isso tanto prova que, quando eu 
sei que eles vão dar outro curso, eu não meço distância. Vou à procura, corro atrás. Eu 
preciso desses cursos. E disse a eles: no dia que eles fizerem, pode convidar.  
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I: Como você conseguiu ou consegue identificar, no mercado, uma oportunidade de 
ganhar dinheiro? 
(2.12) 
C: Primeiro, você tem que ver a demanda do que está surgindo de novidade. Porque isso 
também... o cliente gosta de diferença, de chegar numa empresa, de encontrar 
mercadorias diferentes. Antes, a padaria só tinha pão, hoje, tem um mercado. Isso, o 
cliente, ao invés dele ir ao supermercado, ele vai para a padaria, porque tem tudo. E eu 
vi uma maneira de crescer na vida, quando eu vi que a informática estava sendo muito 
procurada. Então ultrapassava a demanda. Antes de fazer o treinamento, eu vi, olhei o 
comércio e percebi que o forte seria informática. E é, hoje. Hoje, o forte é informática. 
E te garanto, se o BPR tivesse nos dado a quantidade de computadores, de máquinas 
que nós estávamos precisando na época, hoje, eu teria, pelo menos, um carrinho. Eles 
deram apenas dois computadores e quebrou a gente, porque, se você analisar, dentro de 
qualquer propriedade ou comércio do mundo, ninguém abre um curso com dois 
computadores, não. E a gente abriu e encaramos de peito aberto e houve atraso, não é? 
Estamos até com atraso, devido a quantidade de computadores, que infelizmente, o 
cliente visa a quantidade, lamentavelmente é isso. Isso é empresa, fábrica. Mas aí, a 
gente encarou com dois computadores apenas e está aí. Acreditamos no banco, claro, 
por ter tido apoio moral, chegou, conversou, teve diálogo, troca de idéias. O processo da 
gente foi reprovado porque eles não tinham a visão que a gente tinha. Porque eles não 
vinham no curso. Lá no Malba tinham 750 alunos. E quando a gente abriu o nosso, 
numa sala muito pequena com dois computadores. Então não supriu a necessidade de 
quem veio atrás. E as pessoas diziam: e aqui é um curso? é nada. Aí voltava. 
Lamentavelmente, hoje a gente tem essa deficiência ainda.  
 
 
I: Depois do curso que você fez no Banco do Povo do Recife, esse teu olhar, essa 
questão da oportunidade do mercado, melhorou? 
(2.13) 
C: Claro. A partir do momento que a gente teve a aula de marketing, que é a parte mais 
importante da empresa. E a qualidade, é o modo de tratar as pessoas, como se dirigir. 
Tudo isso foi dado no Banco do Povo do Recife. A gente acreditou nas aulas e o 
professor muito bom, mostrou a gente uma outra visão do cliente. O cliente bom, chato, 
médio, o que tem dinheiro, o que não tem, o pirangueiro. Ele deu essa visão a gente, de 
sempre tratar o cliente cem por cento de fidelidade, da qualidade, de confiança. Tudo eu 
aprendi no BPR. Dar confiança ao cliente, porque a gente precisou, a gente não tinha 
isso. Às vezes, o cliente quando chegava aqui para ver o curso, dizia: é, eu acho que não 
vou fazer o curso, onde é que tem outro curso? A gente chegava até a indicar, porque a 
gente não sabia qual era a necessidade do cliente. Quando a gente fez o curso, nós 
observamos que quando o cliente estava querendo ir embora, a gente dizia: vamos 
pensar mais, veja o horário, os dias, será que você não está vendo que o valor é 
acessível? talvez a distância também dos cursos. E aí, o cliente já começava a pensar 
duas vezes. O marketing estava nessa parte. A localização, Afogados, tem gente que 
saía daqui pra Recife, deixou de ir pra Recife, pra fazer conosco. Confiança, olha a 
gente já trabalha há oito anos no mercado. Tudo isso foi dado pelo BPR, através do 
marketing que a gente aprendeu a segurar o cliente de qualquer maneira. E chegou a 
oferecer água, não tinha cafezinho, mas água. Mostrava os computadores novos, pra 
mostrar ao cliente a qualidade. Aí nos ajudou bastante. 
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I: Você pediu o empréstimo para fazer o quê? 
(2.14) 
C: Na verdade, o empréstimo foi feito para comprar as máquinas. O objetivo maior foi 
comprar as máquinas, para o cliente ter uma boa impressão. E aí, a gente não tinha 
recursos para arrumar dinheiro. Outros, mesmo, viraram as costas, na verdade. Mas no 
BPR foi diferente, ele escutou a gente, eles viram como a gente tentava. Até uma das 
psicólogas lá no BPR analisou a gente, perguntando por que daria certo? E aí, eu disse a 
ela: dá certo porque os alunos já conhecem a gente e o curso Malba fechou há duas 
semanas. Então, se a gente abre no mesmo local, a tendência é todos eles voltarem. 
 
 
I: Então você teve uma visão de negócio, aí? 
(2.15) 
C: A gente visualizou a deficiência da área que não tinha curso de informática. E, no 
curso de Malba, já tinha gente esperando vaga e na época tinha 12 computadores. 
Quando ela fechou, a gente correu atrás para abrir. 
 
 
I: Qual sua capacidade de criação e de inovação do seu negócio? 
(2.15) 
C: Eu acredito que veio com o tempo. Porque eu já inventei coisas aqui, que se eu 
tivesse pelos menos R$ 10.000,00, eu faria coisas que eu acho que ninguém teria 
condições de fazer. 
 
 
I: Por exemplo? 
(2.16) 
C: Colocar um carro com dois televisores plasma com dvd, para passar a parte da visão, 
pra mostrar, pra apresentar o curso, como é que é a aula aqui no curso. Mostrar a gente 
ensinando, os alunos estudando, os assuntos. Isso tudo num telão. Alguns carros têm 
somente a caixa de som. Já esse carro vai mostrar no telão e a fita rodando com o 
comercial da gente, como a gente vê na televisão e o som também. Carro som e 
imagem. 
 
 
I: Essa sua capacidade de criação, você já tinha ou melhorou com o BPR? 
(2.17) 
C: Na verdade, depois do curso que a gente fez de marketing, que é o forte, na área de 
apresentação da empresa, eu comecei a ter idéias. Como por exemplo, colocar uma 
televisão grande, e aí então, uma fita de todos os programas que a gente vai dar, de 
todas as aulas que o aluno tem, dos materiais que a gente oferece, do preço. E, enquanto 
o cliente está esperando para ser atendido ou um amigo vem, esse telão iria mostrar, 
fora da aula, o que é que a gente dá para o aluno. Isso eu vi ter depois que fiz o curso, 
porque a professora dá idéias pra gente também. Ela deu sugestões que a gente não 
usava no dia-a-dia. Por exemplo, ela dizia: “você não acha que sem baixar o preço, mas 
arrumando um meio de conquistar o cliente de outro jeito, digamos, divulgando mais, 
tendo mais panfleto, pessoas com roupas representando a empresa, a farda em si”. Essa 
foi uma visão muito boa que a gente teve, mas, infelizmente, o curso ainda não está 
pagando alguns débitos e isso está dificultando um pouco a gente. 
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I: Qual foi o desempenho do seu negócio, ao longo dos anos? 
(2.18) 
C: O meu negócio progrediu, podemos dizer, 75 a 80%, porque agora não só temos 
mais computadores, nós temos uma TV de 29’, dando uma aula inteiramente dinâmica 
para o aluno se sentir bem, vendo a gente fazer e que ele vai fazer a mesma coisa que o 
professor está fazendo, não tem segredo. Antes a gente usava o quadro. Mas era difícil 
porque tinha que estar apagando direto. E a televisão, depois que a gente comprou, foi 
mais uma idéia vinda também do curso de marketing. E aí, eu peguei, coloquei isso, 
agregando. E aí, o cliente vem com um amigo e o amigo vê e diz: “mas rapaz, o curso é 
dado pela televisão? isso é bom!” Então o curso da gente teve uma melhora de 10%. Ele 
subiu 70%, 80% a mais a gente teve de aproveitamento. 
 
 
I: O curso que aparece na televisão, são vocês que dão ou vocês passam fitas de outras 
pessoas? 
2.19 
C: Na verdade, a gente pega fita da gente mesmo. Grava falando e apresentando o 
trabalho filmado, todo o assunto, os livros que são vendidos também, que vão ajudar 
cada matéria. E, também, a duração do curso, o valor, porque ele paga aquele valor da 
inscrição, orienta o aluno, pra depois ele não fazer perguntas que fujam do assunto. 
 
 
I: Como é que você reage a situações ruins da sua empresa? 
(2.20) 
C: Geralmente, como no caso que cortaram a luz da gente. A gente está sem energia, 
desde ontem. Eu procuro ficar tranqüilo, passar para o aluno a informação correta, não 
mentir. Eu digo a eles: olhe, o curso está passando uma fase difícil e tem muitos alunos 
devendo e aí é necessário que o senhor venha à aula. E aí, o que chega e está devendo, a 
gente explica: olhe, hoje não vai ter aula porque a energia foi cortada e a gente depende 
de vocês que estão devendo, que cheguem junto na data que a gente explicou, que é do 
dia 30 até o dia 30. E o aluno vai ver que a gente está levando o trabalho a sério. E eu 
encaro isso como um fator, digamos assim, não normal, que todas as empresas passam 
por situações, por mais rica que seja, ela passa por momentos difíceis. Mas eu vejo isso, 
não como uma deficiência, eu vejo isso como um momento. Tem cantores que estão no 
auge e meses depois ninguém vê tocar nenhuma música dele. Então é o momento. A 
gente está passando por esse momento difícil. O curso não mudou nada, está tudo aí, os 
professores vêm dar aula. E aí, o que é que eu faço para dar a volta por cima? 
panfletagem, divulgação e corro atrás. Quantas vezes eu já saí daqui, ao invés de ir 
almoçar, vou vender meu produto? Eu encaro isso como uma coisa normal. 
 
 
 
 
I: Se possível, você trabalharia o tempo que for preciso ou você tem limite? 
(2.21) 
C: Eu não tenho limite. Se tiver aluno às 22:00, 23:00h, eu dou aula. Ontem, eu deixei 
de almoçar e não tomei café, porque saí de manhã para divulgar o curso. Porque eu acho 
que o curso pra mim  é a minha vida. Se eu perder ele, eu perco também a minha vida. É 
onde eu me sustento, eu sou casado. José, meu sócio, também se sustenta daqui. Então, 
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a gente não deixa faltar nada. Se for pra trabalhar de domingo a domingo, a gente 
trabalha. O objetivo maior é manter o curso aberto. Pagar todas as dívidas. Se entrar, a 
gente deixa de comer para pagar. Isso, pra gente é positivo, porque lá na frente a gente 
vai ver o sucesso. A gente precisa trabalhar pra isso. 
 
 
I: Como você aprendeu a administrar seu negócio? 
(2.22) 
C: Fazendo o curso de marketing e administração de empresas no BPR. Eu aprendi com 
relação à administração e custos. 
 
 
I: Como você administrava, antes do curso? 
(2.23) 
C: Eu não tinha aquela coisa de administrar. Eu achava que entrando dinheiro e saindo, 
pagando as coisas, estava bom e, trabalhar. Porque mesmo não sendo empresário, eu 
sempre fui um cara trabalhador. Já vendi pipoca, salgadinho e às vezes, o cliente nem 
queria comprar e, eu dizia: olhe, você não só vai me ajudar, mas vai ajudar minha 
família. E isso, ele deixava de ir embora para comprar. Eu já tinha essa visão. Se o 
cliente não comprasse a mercadoria, eu usava a parte do sentimento, a parte da 
necessidade e também, uma jogada, não é? As grandes empresas não fazem isso, mas os 
pequenos, temos que dizer ao cliente: amigo, esta apostila que você está comprando, 
você está ajudando o curso. Não é uma questão de enricar, é uma questão de participar. 
 
 
I: Fala um pouco sobre a tua relação com as pessoas, com clientes, com teu sócio, com 
outras empresas de informática. 
(2.24) 
C: Geralmente, com meus clientes, quando eles chegam, o primeiro impacto, eu recebo 
com sorriso, aperto a mão, mando se sentar e pergunto qual é a dúvida. Sempre dou um 
ar de pessoa discreta, já vou convidando ele, vejo o horário e digo a ele que dou aula 
aos sábados também. Peço pra ele escolher o dia e horário. Aí, aquela pessoa já se sente 
bem tratada. Às vezes, dizem que está com calor, eu ofereço água. E isso cativa o 
cliente. Os meus alunos me chamam de meu teacher, porque eles sabem que a gente 
trabalha sério, leva a obra de pés juntos, trabalho muito. E com meu sócio é uma coisa 
boa, temos uma química. Eu dou a mesma aula que ele. Quando ele não vem, eu dou 
aula no lugar dele. Apesar de trancos e barrancos que temos, até o cliente que nos trata 
mal, a gente está sempre rindo, sempre brincando. Às vezes, o cliente não quer pagar o 
mês e, a gente diz: mas, rapaz... A gente, diante de dificuldades, diante de qualquer 
situação, sempre se relacionar bem com o cliente. Porque quando ele sair daqui, ele vai 
dar de cara com outro cliente. Então, cliente é feito vento, está sempre passando,está 
sempre junto de você. Então, quando o cliente tem um bom tratamento, uma boa ação 
de quem está tratando, ele sai daqui e já leva para outras pessoas. É o chamado boca-a-
boca. 
 
 
I: Isso você aprendeu no curso ou você já tem? 
(2.25) 
C: Já tenho de mim. No colégio, nos cursos que fiz na época. No próprio curso de 
Malba, quando eu ensinava, quando trocavam a gente para outro curso, os alunos 
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desistiam, a maioria, porque gostavam do professor. Era uma carência do ensino. Eu 
dizia: olha, pessoal! Quem acertar mais, ganha um chiclete. Brincando, o aluno já se 
sente bem. Às vezes, a aula está parada, aí você liga a TV e já coloca outras coisas, já dá 
uma idéia: pessoal, não é melhor assim não? Às vezes o cliente tem problemas 
psicológicos, com a família dele. 
 
 
 
I: Você aprendeu esse tipo de relacionamento no curso do BPR? 
(2.26) 
C: A cativar o aluno, sim. O professor disse: “o cliente não quer saber se você está com 
problemas, ele quer desabafar”. Se eu estiver com problemas e o cliente também, os 
dois vão se chocar. Aí, vai ser problema, porque essa pessoa vai passar para outras e, 
além desse cliente não voltar mais, os outros também não vêm. Porque já soube que 
teve aquele atrito, aquela falta de entendimento. 
I: Se você tivesse uma oportunidade de entrar numa cooperativa com outros cursos de 
informática, como um conglomerado, você entraria? 
Carlos: A questão de trabalhar com outros cursos, eu não entraria. Porque cada pessoa 
tem uma visão diferente, ela analisa de uma forma diferente. Existe uma ditado que diz: 
a sociedade não presta. É uma verdade. Eu acredito que seria bom, se isso viesse a dar 
um valor a gente, trabalhar com outras empresas, cooperativa, ter outros cursos, a gente 
dar aula, interligar. Mas realmente, tem a pessoa que se escora, tem a pessoa que se 
aproveita daquele momento bom e diz: agora, eu entro. Aí, nem ajuda e, na verdade, ela 
está atrapalhando e não está percebendo. Então eu não aceitaria outras empresas 
conectadas à minha. 
 
 
I: Qual é a sua visão de negócio? 
(2.27) 
C: [A minha visão é muito boa, pena que eu não tenho mais a investir. A minha visão de 
futuro é a seguinte: melhorar equipamento, qualidade. Um bom investimento e 
aproveitar e colocar uma lan house e isso vai gerar, tanto o emprego, porque eu tenho 
pessoas minhas paradas, como vai gerar uma melhor qualidade no atendimento, na 
qualidade do serviço. A minha visão é essa. Eu não penso em acabar com o curso não, 
pelo contrário, eu pretendo, futuramente, quando pagar o restante das dívidas, vou 
entrar em contato com o Banco do Povo do Recife novamente e acredito que eles vão 
me apoiar, como apoiaram a primeira vez, acreditaram na gente. Se não fossem eles, 
nós não estaríamos aqui. Primeiramente Deus e segundo a todos do Banco do povo do 
Recife. O próprio gerente do Banco do Brasil assumiu um compromisso conosco, 
mesmo sem conhecer a gente. Quando o Banco do Povo se desligou, a gente foi fazer 
um outro empréstimo, a pessoa que trabalha no Banco do Povo entrou em contato com a 
gente e disse: “Carlos, venha que nós vamos apoiar seu projeto novamente”. E ela 
conversou com o gerente do Banco do Brasil, marcou uma reunião e ele aprovou por 
causa dela. Foi aprovado porque estava tudo pago. A minha visão é que, futuramente, 
eu tenha uma loja bem maior, com mais conteúdo, com mais coisas. Eu tenho planos 
ainda. 
 
 
I: Como é que você faz o planejamento e controle de sua empresa? 
(2.28) 
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C: [O primeiro passo é ver a questão das máquinas. Quantas máquinas eu tenho, quantas 
eu vou precisar, o que é que eu vou mudar, realmente. Porque eu não trabalho passando, 
eu trabalho na medida. A não ser que haja uma demanda maior, aí eu vou atrás de 
investir para crescer. 
 
 
I: Como foi ensinado o planejamento no Banco do Povo do Recife? 
(2.29) 
C: Foi, realmente, bem detalhado. Porque é a parte teórica, não é? Onde nos mostra, por 
exemplo, [a questão de anotar tudo, o que está entrando por mês, o que tem que pagar. 
A minha visão é essa, a gente aprendeu no curso. Anotar o dinheiro que sai e quanto 
ganhou. 
 
 
I: Antes do curso do Banco do Povo, você já fazia esse planejamento? 
(2.30) 
C: Não. Na época, a gente pegava o dinheiro e dizia: tem pra luz, tem para o aluguel. E 
aí pagava sem visualizar o que poderia faltar. Porque têm coisas que você pode pagar 
com um ou dois dias depois e têm coisas mais importantes, como é o débito no banco, 
está lá em dia, faltam três meses para terminar. A gente tem essa visão, hoje, antes, não. 
A gente antes fazia com a pouca experiência que a gente tinha e a coragem. A coragem 
de conquistar a turma, a clientela toda e daí a gente veio pensar naquela possibilidade, 
pra onde esse dinheiro vai? O que a gente vai pagar primeiro? Será que tem que 
comprar 10, ao invés, de 5? A gente não tinha essa visão. 
 
 
I: De que forma, você controla suas receitas e despesas para a obtenção do seu resultado 
final? 
 
C: Quando já está no final do mês, dia 28 até dia 05, a gente pega o dinheiro e já 
encaminha para o lugar certo. Envelope para luz, envelope para aluguel, envelope para o 
banco, envelope para a água, envelope para papel, tinta. Um envelope para cada local. 
 
 
I: Você faz a contabilidade da sua empresa? 
(2.32) 
C: Geralmente a gente faz. Esse controle foi dado no curso do Banco do Povo. Eles 
deram isso e, hoje, a gente controla. Aprendi no Banco do Povo. Eu acredito, piamente, 
que não teríamos essa visão e esse controle que a gente tem hoje. Foi o que mais o 
professor disse, “sem o controle, sem a eficiência, sem a organização, a empresa não é 
boa”. E a gente, realmente, não tinha essa percepção. A gente entendia que faltava 
alguma coisa, mas a gente não sabia a necessidade que nós precisávamos de ter outras 
informações, no caso de administração e marketing. 
 
 
I: Fale-me sobre sua vida pessoal e seu trabalho. O tempo que você tem para o seu 
trabalho e o tempo que você tem para a sua família. 
(2.33) 
C: O tempo para o trabalho é 100% dedicado a ele. Eu já disse a minha esposa que, 
lamentavelmente, como nós dependemos de trabalhar para sobreviver, o trabalho 
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sempre vai das 7:00h às 22:00h, de segunda à sábado. Inclusive, têm dias que eu não 
almoço. Tem dia que a gente tira direto. Às vezes, eu estou dando aula e como um 
petisco. Ou por exemplo, das 7:00h às 11:00 é Carlos José quem dá aula; das 11:00h às 
14:00h sou eu; das 14:00h às 17:00h é ele; das 17:00h às 22:00h sou eu. Então, o curso 
não pára. Não tem horário para almoço. Nós damos o serviço, atendendo o cliente, sem 
se prejudicar. 
 
 
I: O que é que sua família diz disso? 
(2.34) 
C: A minha esposa me ajuda também, ela também cuida da administração, atende o 
cliente, verifica listagem de alunos, alunos em dia, alunos atrasados, organiza 
documentos, faz recibos. E a namorada do Carlos José também ajuda. Então, não pára. 
Quando o cliente não pode chegar às 07:00 porque vai trabalhar, a gente fala com ele e 
pega às 06:30h dando aula, 7:30h ele vai para o trabalho e a gente consegue atender a 
necessidade do aluno. Porque às vezes o cliente não pode. Já houve dia de domingo de 
eu estar no Cabo de Santo Agostinho e voltar para dar aula de manhã.  
 
 
I: Para você, qual a importância da pessoa ter um tempo para a família? 
(2.35) 
C: É muito importante, porque a família da gente é uma parte da gente. É importante 
demais. Lamentavelmente, hoje eu não tenho tempo para dar uma assistência como pai, 
a exemplo de ir à praia ou ao parque. Eu tenho 03 filhos. Eu digo a eles o que é certo e o 
que é errado, o que tem que estudar, testo os assuntos que ele teve na aula do colégio. 
Eu exploro o máximo do tempo que tenho com eles. Mas, no meio da semana, eu digo a 
eles: olhe, papai vai trabalhar para ter alguma coisa para vocês. É importante ter tempo 
para a família? É, mas devido a situação que nós temos, nessa condição da gente.  
 
 
I: Se você tivesse empregados, como é que você iria se comportar com relação ao 
trabalho e a vida social dele? 
(2.36) 
C: O primeiro passo que eu iria fazer era o horário acessível. Seis horas de trabalho para 
ele, estava bom demais. No meu caso, que trabalho das 07:00h às 22:00h é porque eu 
sou o proprietário e se eu tivesse um funcionário, eu só queria que ele trabalhasse um 
determinado horário. Eu não iria explorá-lo da mesma maneira que eu me exploro, 
porque é meu, porque eu vejo onde está o erro, a falha e eu sei como posso corrigir, a 
quem que eu vou me dirigir. Porque às vezes, o cliente não quer falar com o professor, 
ele quer falar com o dono. Então, às vezes, o professor está dando aula e o aluno 
pergunta: “quem é o dono? Eu quero falar com ele”. Então é aí, que o dono tem que 
ficar 24h. Nem o recibo, ele quer receber da recepcionista. Ele quer receber o recibo, 
pelo dono. Quer dizer, é o carisma. Eu já tive aluno que me esperou chegar para pagar. 
E foi constrangedor e eu disse a ele: olhe, quando você vier pagar e eu não estiver, você 
pode pagar a outra pessoa. Aí, ele diz: “Ah, não, professor, o senhor dá aula a mim, 
então eu tenho que pagar ao senhor”. Têm pessoas que pensam assim. E a gente não vai 
ignorar, porque cada pessoa tem um comportamento diferente. Agora, funcionário meu, 
só tem seis horas de trabalho. Para ele ter tempo para a família, estudar, que é muito 
importante. 
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I: Quais foram as habilidades que você adquiriu, após o treinamento da equipe do Banco 
do Povo do Recife? 
(237). 
C: A lidar como profissional, ter tolerância, ter experiência, passar para o aluno 
segurança, firmeza. Passar para o cliente, entendimento. Porque às vezes, eu entendia, 
mas não tinha como dizer a ele: olha, eu entendo. Eu tenho que dizer a ele: o curso é tal, 
tantos meses, tantas horas. E o aluno recebia aquilo como uma coisa boa. A gente não 
sabia como segurar o cliente. Não tinha como passar, a ele, firmeza, qualidade. E agora 
não, a gente chega e manda o cliente entrar e diz: quer ver o computador? Eu ligo e 
digo: olha, o computador é rápido, dinâmico. Ligo a TV, mostro que tem, realmente, 
internet. Não é uma coisa que um diz e na hora não vai ser dado aquele assunto. A 
gente, além de mostrar, explicar, a gente chega e mostra mesmo ao cliente o que é que 
vai se ter, o programa que vai ser dado, a necessidade do dia-a-dia. Aí, isso passa 
confiança. A gente aprendeu no curso a administrar, a coordenação, o desempenho nas 
aulas, o dinheiro, que a gente não tinha a visão. A gente não tinha a visão de como 
segurar o cliente, hoje, a gente já tem estratégia, a gente aprendeu no curso de 
marketing, por exemplo, o qual pesou muito, porque ele foi diretamente ao ponto, que é 
atender ao cliente. 
 
I: De que forma você reage, diante de uma situação nova? 
(2.38) 
C: Procuro olhar, dou um tempo, porque às vezes, você não está pronto para aquela 
surpresa. E aí, eu já vou tendo idéias. Já vou ali inspecionando. Já aconteceu de um 
aluno passar da data de pagamento e a gente tem uma taxa de R$ 0,50 e nunca 
aconteceu isso comigo . A mãe dele chegou e disse: “Eu quero falar com o professor 
Carlos José”. Aquilo pra mim foi uma novidade, porque da maneira que ela se dirigiu, 
outra pessoa diria: minha senhora, olhe, tenha calma. Mas aí comigo, não. Eu disse: 
Diga, o que a senhora quer? Ela respondeu: “é que meu filho veio pagar e o professor 
disse que tinha juros”. Aí, eu mandei ela se sentar e nesse momento, já fui tendo idéias. 
Porque o cliente não está preparado para receber a nossa ignorância, nosso modo de 
tratar. Então, já mandei ela sentar-se, ofereci uma água e falei: está meio quente, hoje, 
não é? Aí fui sentando e disse: olhe, qual a hora do seu filho? Aí ela disse: “09 às 10h”. 
Aconteceu alguma com ele, por não ter pago, a senhora teve alguma dificuldade? Aí ela 
disse: “não, é porque eu só recebo dia tal e no dia 1 já acabou e a gente não está em 
condições de pagar juros e é aquela coisa toda”. Aí, eu tinha que convencer ela a 
entender a nossa situação. 
 
 
I: Diante dessa situação nova, de que forma o curso do BPR ajudou? 
(2.39) 
C: Na questão de entender o que é ser um microempresário. Ele deu  a visão que a gente 
não tinha, o que seria, como: se faltar energia? E aí, o que é que vai dizer ao aluno? E, 
na hora, está alguém que não sabe atender?. Então são situações difíceis. E a gente 
aprendeu no curso do BPR. Além de tudo, a gente teve uma orientação muito grande. O 
professor Julierme entrava nas aulas dos outros professores e sempre acrescentava mais 
alguma coisa. Isso foi bom,  porque não fica preso só num assunto, não é? E ele dizia: 
“olha, já tem esse meio aqui que você pode melhorar na sua empresa”. Isso a gente 
aproveitava. 
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I: O que é que você faz, para alcançar os objetivos da sua empresa? 
(2.40) 
C: Eu luto, vou até o fim. Não importa a hora, nem a barreira, nem o local, nem o dia. 
Se for fazer um curso no Japão, para ajudar meu curso, eu faço. O objetivo de ampliar o 
meu negócio, não sai da minha cabeça. Hoje, eu mostro ao cliente que temos novidades. 
Porque sem novidade, não cresce não. 
 
 
I: Você faz planejamento para a sua empresa? 
(2.41) 
C: Claro. Eu quero pagar as dívidas. Vamos falar com o banco para pegar mais 
computadores, mais impressoras, mais scaner, dar aula de scaneamento para os alunos 
para eles virem o que é scanear. Mostro a ele como gravar um cd. Tudo isso é 
planejamento, está tudo cuidado. Eu aprendi no curso a usar novos métodos para que o 
ensino tenha mais qualidade. Criar, não importa o que vai se criar. O que importa é que 
vai ser estudado, vai ser analisado. Isso tudo foi orientado por eles no BPR. 
 
 
I: Em que situação, você age de forma intuitiva e pela experiência? 
(2.42) 
C: Eu ajo pela minha experiência. Vou dar um exemplo que está acontecendo aqui: a 
gente estava com o aluguel  e o banco atrasados. Então, eu sentei com meu sócio e 
disse: para a gente pagar aos dois, no momento agora, não dá. Porque a gente comprou 
mais gravador de cd, para dar a aula que a gente estava precisando, para segurar os 
alunos. Foi uma estratégia que prejudicou um pouco a gente, em relação a pagar, mas 
segurou os alunos, o mais importante. Um mês a gente vai pagar dois meses de aluguel 
e outro mês, a gente vai pagar duas prestações ao banco, o que é que você acha? Mesmo 
com juros, a gente tinha que encarar essa, porque é um único meio que temos, no 
momento, para manter o curso aberto e controlar as coisas. Eu não agi sozinho, chamei 
meu sócio e perguntei: você acha bom desse jeito? Foi uma estratégia que a gente 
encontrou, foi uma saída, porque se a gente fosse pagar a um e a outro, ia ficar sempre 
devendo. Mas eles vão perceber que a gente está investindo, a gente está correndo atrás. 
Não é uma solução, a solução é quitar. Eu já falei com o rapaz do aluguel e ele aceitou. 
Outro dia, chegou uma conta do banco dizendo que iria recolher as máquinas. Eu achei 
um absurdo, porque a gente já estava terminando de pagar. Isso a gente ficou muito 
triste, porque a gente chegou até aqui e, de repente, eles vêm e começa... essa pancada 
foi terrível, porque a gente atrasou, mas já está terminando de pagar, em agosto termina. 
A gente está juntando dinheiro e agora vem outra dificuldade, cortaram a energia da 
gente. Estamos sem energia há dois dias. Eu sento com os alunos atrasados, oriento, 
digo o que está acontecendo e aí eles estão pagando. A gente vai pagar a energia para 
religar, para poder pagar ao banco e ficar com o aluguel atrasado, para depois pagar o 
aluguel e pagar ao banco. 
 
I: Vocês estão passando, hoje, por uma situação difícil? 
(2.43) 
C: Difícil. Porque o aluno é feito tempo de pesca. Tem dia que você vai pescar e traz 
vinte ou trinta peixes. Tem dia que você vai pescar e só traz dois. Aí você diz: o 
pescador está deixando de pescar ou não tem peixe? Na verdade, é o tempo. Aí, 
infelizmente, houve esses feriados e acabou com a gente. O que está dificultando a 
gente são esses feriados. Porque o governo está colocando computadores nos colégios e 
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aí, tomam nossos alunos. Têm pessoas que estão cobrando a internet por R$ 1,00, a 
gente cobra R$ 2,00. Isso está quebrando a gente, também, porque têm pessoas que 
abrem o comércio deles e acham que barateando, vai ganhar clientes. Mas, na verdade, 
eles estão perdendo. Porque tem gente que vai abrir uma internet com banda larga, na 
casa dele, como aconteceu com um aluno meu. Ele colocou três computadores com 
internet por R$ 0,80 a hora. Quer dizer: aqui são R$ 2,00, outro a R$ 1,50, outro a R$ 
1,00 e esse aluno a R$ 0,80. E agora é que está danado, porque está prejudicando a 
gente. Estamos precisando de ajuda, tanto dos alunos como do Banco do Povo do 
Recife, que ele compreenda também, porque todo negócio passa por fase difícil. 
 
 
I: Quais as ações que você está tomando para passar por essas dificuldades, a exemplo 
dos concorrentes? 
(2.44) 
C: Correr atrás dos clientes. Ontem saí às 07h para divulgar o curso, fazer panfletagem, 
dizer a eles, explicar que o curso é pertinho, não paga passagem. É isso que a gente está 
fazendo para recuperar os alunos. 
 
 
I: Quando você pediu o primeiro empréstimo ao Banco do Povo do Recife? 
(2.45) 
C: 2002 e outro em 2004. O primeiro teve atraso, mas pagamos tudo. Já estamos 
terminando este segundo. E a intenção maior é pagar e manter a empresa aberta, 
investir, ter um carro para divulgar o curso. Quanto mais divulgação, melhor. 
 
 
I: Diante do controle que você faz, da receita e das despesas, no final, dá lucro? 
(2.46) 
C: Hoje, não. Porque tiveram alguns alunos que não pagaram. Quando a gente tem 
lucro, a gente não gasta, guardamos para situações difíceis. A gente costuma fazer isso. 
Por exemplo, no mês anterior, tinham dois aluguéis atrasados e iria vencer mais um. 
Nós tínhamos guardado R$ 600,00, que a gente ia pagar ao banco, mas o dono do 
apartamento pediu a loja. Então, fechando a loja, a gente não iria pagar ao banco. Então, 
a gente opinou dar o dinheiro ao dono da loja, porque a loja aberta a gente tem 
condições de pagar ao banco. A gente teve que fazer uma escolha, porque a gente queria 
quitar essa prestação antes do dia 24 de agosto, que é o mês que acaba. Foi um mês 
difícil pra gente. O lucro que a gente teve para adiantar a prestação do banco, tivemos 
que pagar o aluguel. Dissemos a ele o seguinte: esse mês agora, a gente não vai lhe 
pagar, mas o outro a gente paga, porque o banco está atrasado dois meses, a gente 
precisa pagar ao banco agora. Não é uma solução, mas é uma estratégia para manter a 
empresa aberta. Quando a gente quitar o banco, que é R$ 400,00 todo mês, então a 
gente vai ter lucro para investir em equipamento. 
 
 
I: No início da entrevista você falou da qualidade do curso. A qualidade do curso 
diminui, por conta das pessoas que vão fazer o curso ou por conta das pessoas que dão o 
curso? 
(2.47) 
C.A qualidade, é como diz o ditado, se dez puxam a corda e oito ficam olhando, a 
tendência é perda. Então se você tem 20 alunos, e desses 20, 5 são inteligentes e 
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interessados e o restante vão só para preencher a quantidade, então a aula que o 
professor ia dar de 30 assuntos, ele só vai dar 10. Os alunos deveriam ser mais 
interessados, por exemplo, tinha uma aluna que conversava do início ao final do curso e 
o professor não conseguia dar aula, ela ria muito. Teve um aluno que parou a aula para 
falar que não precisava do curso. Ora, se ele não precisava, por que ele estava lá?  E o 
professor querendo dar aula e não conseguia, então foi triste. Das duas horas e meia de 
aula, a gente só teve uma hora e meia. Eu estava ali para aprender mais, porque eu sabia 
que ali tinha coisa para a gente aprender. E todo mundo reclamou do tempo, mas olha, o 
professor vinha dar aula e tinha dois conversando sobre televisão. Então, isso tira a 
qualidade do ensino do professor. 
 
I: O que você acha que deveria ser feito? 
(2.48) 
C: Separar. Primeiramente, ter uma entrevista com todos. Separar as aulas por 
atividades empresariais, porque se estiver junto, a minha necessidade não é a de outros e 
vice-versa. Ficam todos juntos, informática, salão de beleza, lanche...Se ele for dar um 
assunto para todos, não vai bater. Eles pediam para fazer trabalho em grupo. Como é 
que vai ser? Eu sou informática, outro papelaria, outro pastelaria. O que é que a gente 
vai discutir de igual? Nada. Aí cai a qualidade do ensino. Tem que fazer uma avaliação 
de cada um, porque eles não fazem. Eles ensinam bem, mas teve dia que o professor não 
conseguiu dar aula, porque as pessoas diziam: “Ah, mas para ele é bom, mas para mim 
não é”. E aí ficavam discutindo que uma área dá dinheiro e a outra, não. Fugiam do 
assunto, do objetivo. Qual o objetivo? Deveria separar por atividade: comércio, 
pastelaria, curso de informática, salão de beleza. Isso aumenta a qualidade do ensino. Eu 
tenho o segundo grau completo, tenho curso de gerenciamento, tenho curso de 
marketing, sou músico, trabalho com muitas coisas. E aí, eu estou no meio de pessoas 
que mal sabem ler. O professor deixa de dar aula boa. Para mim, é pra dar para todo 
mundo igual. Na verdade, eu não vou estar aprendendo nada novo. Eu vou estar vendo o 
que eu já sei. É preciso que eles façam avaliação, prova. Se não aprendeu, tem que fazer 
novamente, para eles entenderem o que é um curso de marketing, de custos, de 
gerenciamento. Então, eu acho que foi fraco por isso. A questão de dividir, quem quer 
fazer o curso e quem não quer; quem sabe, quem é excluído. Teve uma mulher que 
disse: “mas eu vou usar isso aí na minha área de escova? Como é que eu vou medir um 
creme que eu coloco na minha mão, como é que eu vou saber?” Já, eu sei. Se eu pegar 
um papel ou uma caneta e vender, eu sei quanto custou o papel e a caneta. Já ela não vai 
saber. Então a coisa é feita avulso mesmo. Ela gastou um creme em três horas, mas em 
quantos cabelos? Ela não sabe medir. Outra mulher, lá,  disse: “como é que eu vou fazer 
isso?” Aí o professor parou o assunto para ver só isso. Terminou a aula e a mulher não 
entendeu. Foi triste. O coitado do professor não teve o que fazer. Ele queria andar com a 
aula, mas o aluno, em si, não se importou. Teve um aluno que só veio para dar o nome. 
Ele faltou duas aulas e quando veio, foi para receber o certificado. Eu não aceito isso. 
Quer dizer, se o aluno pensar em não ir, o professor deveria dizer na primeira aula: olhe, 
não falte não. Sinto muito,mas a aula não dá mole não. Quer dizer, quem não precisava 
da aula, não vinha. Aí a turma ficou constrangida. Foram situações que não precisavam. 
O curso do Banco do Povo é bom, é ótimo. Os três professores ensinam muito bem. 
Infelizmente, quando mandavam reunir o grupo, acabou-se, porque eu estava ali e eu 
via que o aluno não tinha coordenação para cortar um papel, de rasgar sem danificar. 
Quando foi na hora de avaliar a turma, seriam todos reprovados, porque só eu tinha o 
esquema de cortar, de dobrar, de colar, de todos os tipos. Eles ficavam só olhando, a 
aula atrasava. Eu disse: eu não estou entendendo, por que o funcionário aprovou? A 
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aula foi fraca? foi, mas por causa dos alunos, não por causa do professor. Juntar pessoas 
que vendem bolinhos com professor de informática? É como o professor disse: “têm 
pessoas que nascem para ser microempresários”. É o cara que tem estudo, que faz 
faculdade, que entende do assunto, trabalha no ramo há anos, feito eu. Eu trabalho no 
comércio há mais de quinze anos. Desde os 14 anos que eu vendo, que eu troco, que eu 
negocio, que eu trato o cliente bem. E têm pessoas ali que mal sabem falar. Como é que 
fica? Um microempresário que não sabe falar, é triste. O presidente Lula precisou fazer 
um curso, se qualificou. Então as pessoas são descansadas, riam demasiadamente. Isso 
foi a fraqueza do curso. Agora, um ponto fortíssimo foi: o professor, o material didático 
e a atenção. Disso, eu não tenho o que reclamar. O professor esticava mais a aula para 
dar o assunto todo. Isso foi um ponto fortíssimo. Agora, o que tem que melhorar é a 
quantidade de aula e preparar quem vai ter aula e dizer a pessoa: olha, você tem que 
fazer um mini-curso, um supletivo. Para saber de matemática, porque tem gente que não 
sabe. Você precisava ver, na hora, lá. Triste mesmo. Então, a minha visão do curso é 
excelente, porém, tem que aumentar o tempo, separar os alunos por atividade 
empresarial. Porque a gente que tem um estudo melhorzinho, aproveitar. Teve dia que 
eu não aprendi nada. A aula parou muito pelas perguntas, e aí, perdi a aula e eles não 
podiam fazer nada. Na hora das críticas, a maioria dos alunos colocaram: conversar 
menos. 
 
 
I: Então, o professor não tinha domínio da aula, por conta dessas situações? 
(2.49) 
C: O professor chegou a pedir para os alunos pararem de conversar. Houve controle 
100%. Só que, aí, já ficou um clima de tensão, porque uma coisa é você dizer: olha, 
minha gente, vamos parar de conversar. Outra coisa é você dizer: Olha, você está 
atrapalhando a aula. Porque é a realidade. 
 
 
I: Quantas pessoas tinham em sala de aula? 
(2.50) 
C: Aproximadamente, de 20 a 30 pessoas de início, depois caiu para 20 pessoas. 
 
 
I: Quantos cursos você fez? 
(2.51) 
C: Todos. 
 
I: Aconteceram todos esses problemas em todos os cursos? 
(2.52) 
C: Em todos, não. Têm pessoas do ramo, mais sérias, profissionais, professores, com 
interesse em aprender e com intuito de levar mais informação. Nos outros cursos, o 
professor perguntava: “o que você aprendeu no curso?” e o aluno respondia: “ eu fiz 
amizade e progredi”. Mas não dizia o que aprendeu. Não dizia: minha matemática 
estava péssima, minha leitura em português, não estava boa. Então, são erros que, no 
dia-a-dia ele pode atender o cliente assim e que o professor não pode impedir esses 
erros. Existia controle na aula, mas tinham momentos que estava demais. Teve um dia 
que o professor disse: “pessoal, vocês brincam demais, eu não consegui dar o assunto e 
eu espero que na próxima aula...” O interesse tem que ser do aluno, o professor está à 
disposição. O aluno tem que ser mais dinâmico na aula, mais presente. Eu acredito que 
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o erro não foi do professor. Se o professor está na sala de aula à disposição , naquele 
horário, o aluno não tem que reclamar de nada. Eu acredito que eles foram ótimos 
profissionais e espero ter mais aulas com eles. Eu já falei a eles, lá no Banco do Povo do 
Recife, que eu quero fazer o curso novamente, porque eu gosto de estudar. 
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TERCEIRO ENTREVISTADO (S3) 
 
Sra. Maria Lúcia 
Atividade: Indústria de bolsas 
Data da entrevista: 11/05/2006 
Hora de início: 14h e 38m 
Hora de término: 15h e 15m 
 
 
I: Você pediu o empréstimo ao Banco do Povo do Recife, em que ano? 
(3.1) 
ML: Em 2002 e fiz uma semana de curso. 
 
 
I: Para você, o que deveria ser ensinado no Banco do Povo do Recife, para o 
desenvolvimento do seu negócio? 
(3.2) 
ML: Como a gente atender o cliente. Porque eu recebo muitos clientes aqui. Em termos 
de caixa, essas coisas foi o que a gente aprendeu, dinheiro no caixa. O financeiro eu 
aprendi. Agora, a gente devia aprender como atender o cliente. Este curso, eu não tive. 
Eles perguntaram se eu queria fazer outro curso, o curso de marketing, mas no 
momento, eu não estava podendo fazer. Eles ofereceram-me outros cursos, mas toda vez 
que eles me ofereciam, era época de produção no pique, aí eu não podia de deixar a 
fábrica, porque eu costuro, atendo cliente, atendo telefone. 
 
 
I: Qual o curso que você fez no Banco do Povo? 
(3.3) 
ML: Gerenciamento. 
 
 
I: Como é que você faz para conduzir o seu negócio? 
(3.4) 
ML: A gente tem dois representantes, um no interior e outro aqui no centro da cidade e 
nos bairros. 
 
 
I: Quem é que administra seu negócio?  
(3.5) 
ML: Eu e meu marido. 
 
 
I: Como é que você faz o planejamento do seu negócio? 
(3.6) 
ML: A gente está meio perdida  para fazer o orçamento de bolsa? Isso não é questão de 
não saber, é questão de falta de tempo. Falta capacitação pra gente fazer esse tipo de 
coisa.Eu acho que, no curso, precisava mais, ir a fundo, mesmo. 
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I: Quais as dificuldades encontradas no processo de treinamento no Banco do Povo do 
Recife? 
(3.7) 
ML? Eu gostei. O professor foi excelente. O que a gente não entendia, ele explicava 
direitinho. Com relação a isso, eu não tive dificuldade. O que eu acho é que o curso 
deveria ser de duas semanas, ao invés de uma semana. Foi só uma semana e duas horas 
por dia., de segunda à sexta. 
 
 
I: Quais os pontos fortes e fracos nesse processo de treinamento pela equipe do Banco 
do Povo do Recife? 
(3.7) 
ML: Deu para aprender bastante coisas. Em termos de dinheiro no caixa, dinheiro para a 
gente manusear dinheiro. O ponto fraco eu não sei dizer. 
 
 
I: As pessoas que fizeram o curso com você eram instruídas? Havia muita conversa em 
sala de aula? 
(3.8) 
ML: Tinham algumas pessoas pouco instruídas, mas isso não atrapalhou o desempenho 
do curso. Na minha turma foi muito boa. Os alunos não conversavam. Eu vou dizer uma 
coisa: o Banco do Povo do Recife, para um negócio pequeno, é uma mãe. Para a gente 
não adianta mais. Porque o capital de giro é muito pouco, somente R$ 1.500,00. A gente 
gasta isso numa semana. Agora, para uma lanchonetezinha, a pessoa compra o 
maquinário pelo Banco do Povo, ele empresta R$ 1.500,00 em dinheiro, aí é bom. 
Quando a gente fez, foi bom, porque a gente estava precisando da máquina. Se a gente 
quiser outra máquina, eles vendem. Outra parte muito boa do Banco do Povo é que ele 
oferece treinamento, oferece estante, oferece barraca, eles fazem feirinha. Já chamaram 
a gente muitas vezes, a gente não vai porque nós não temos tempo, a gente não pode 
sair daqui. De vez em quando ligam para cá, eles sempre vêm aqui, eles são muito bons. 
Eles vêm perguntar como é que a gente está, se melhorou, se piorou. Agora, a gente não 
vai pra frente, porque o cliente não paga, o problema é esse, este é uma problema muito 
sério. No final do ano passado, a gente foi lesado em mais de R$ 10.000,00, 
conseguimos pegar os ladrões. Eles compraram tudo com cheque roubado. Um a gente 
segurou aqui. Não tem jeito não. Eles fazem o cadastro, tiram o CGC. Estamos no 
vermelho. Isso aqui não vai pra frente, porque não tem garantia. É como eu te disse, 
para coisinhas pequenas, o Banco do Povo é uma mãe. 
 
 
I: Vocês pediram o empréstimo para fazer o quê? 
(3.9) 
ML:  Para comprar uma máquina. É muito difícil, a gente chegar em qualquer banco 
para conseguir R$ 5.000,00. Uma máquina custa R$ 5.000,00. Para negócios pequenos, 
como, lanchonete, salão de beleza, é uma maravilha. Mas, para negócios maiores, assim 
como o nosso, que já consome mais, não tem capital nenhum. Mas, se eu quiser 
comprar uma máquina, eu vou lá e eles vendem, aí é bom. Se as pessoas honrarem seus 
compromissos direitinho e se for lá, no Banco do Povo, novamente, eles têm. A não ser, 
se o cara for safado, aí não tem jeito. Na minha turma só tinha eu que era indústria de 
bolsas, as outras eram lanchonete, carrocinha de cachorro quente, a maioria era assim. 
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I: Quando você fez o treinamento, eram todas as atividades empresariais, juntas? 
(3.10) 
ML: Sim, todas juntas. Todos tiveram um treinamento só. 
 
 
I: Isso atrapalhou o curso? 
(3.11) 
ML: Sim. Muitas pessoas ficaram perdidas c por conta disso. Porque, uns eram para 
comprar carrocinha de cachorro quente para vender na praia. Eu acho que, quanto a 
isso, eles deveriam separar. Quantos têm para a atividade bolsa e sapato? Quantos têm 
para lanchonete? Deveria ser assim. 
 
 
I: O que o Banco do Povo influenciou na sua vida empresarial? 
(3.12) 
ML: Em aprender a gerenciar. Antes, eu não sabia gerenciar. Eu tinha alguma noção 
porque eu já tinha trabalhado 10 anos em um escritório, mas eu não trabalhava na 
gerência, eu tirava notas fiscais.  Quanto a gerenciar, eu aprendi no Banco do Povo. 
 
 
I: Dê uma opinião sobre a orientação dos cursos oferecidos pelo Banco do Povo do 
Recife. 
(3.13) 
ML: O curso pra mim, foi bom. 
 
 
I: Fale-me sobre a capacidade dos instrutores em transmitir o assunto em sala de aula. 
(3.14) 
ML: Eu achei excelente. Ele soube mesmo. Eu aprendi mesmo. 
 
 
I: Como você consegue identificar no mercado, uma oportunidade de negócio? 
(3.15) 
ML: Eu não consigo identificar. É porque eu quase não saio. A gente tem mais 
informações dos próprios fornecedores. Em termos de sintéticos, o que está no auge e o 
que não está. O que está vendendo, o que não está saindo. A gente não tem noção 
porque a nós não saímos daqui. A gente fica aqui preso, mas em termos de 
fornecedores, eles dizem pra gente. 
 
 
I: O curso lhe ajudou a identificar uma oportunidade de negócio? 
(3.16) 
ML: Quanto a isso, ajudou. Hoje eu estou melhor. 
 
 
I: Qual a sua capacidade de inovação? 
(3.17) 
ML: Aqui a gente sempre precisa estar inovando, porque antigamente, se fazia uma 
bolsa e ela durava 2 ou 3 anos no mercado. Hoje em dia, tem que mudar toda semana. 
Tem que estar mudando, embora com poucas diferenças, já é diferente. A gente tem que 
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estar fazendo uma modelagem, toda semana, para poder vender, senão não vende. Eu e 
meu marido é que faz essas inovações. Os próprios clientes mandam. 
 
 
I: Você acha que esse tipo de aprendizagem deveria ser dado no curso do Banco do 
Povo? 
(3.18) 
ML: A gente não teve esse tipo de aprendizagem. Se tivesse dado lá, teria sido bom. 
 
 
I: Qual o desempenho do seu negócio, nos últimos anos? 
(3.19) 
ML: Nós temos essa fábrica há dez anos. Não tem como andar, por conta da 
inadimplência. Nesses anos, houve crescimento, graças a Deus. Só a máquina que nós 
compramos valeu a pena. Porque se a gente fazia um tipo de bolsa, com essa máquina, a 
gente faz vários tipos de bolsas. Sem ela, a gente era limitado a certas bolsas e com ela, 
nós podemos fazer vários tipos de bolsas. 
 
 
I: Como é que você reage às fases ruins? 
(3.20) 
ML: Só com a graça de Deus. É porque a gente não tem capital. A gente passa. Às vezes 
vai melhorando, melhorando... Os cheques que a gente vai pegando, tem que trocar. Aí, 
perde os juros que a gente teria e vai-se embora todinho na mão de agiota. A gente não 
pode negociar nem com o banco, nem com factoring, porque nós não somos registrados. 
Aí, tem que morrer na mão de agiota. Isso é um problema muito sério, porque, quando a 
gente não vivia na mão de agiota, era uma beleza. Eu ficava com muitos cheques e 
depositava no dia certo. Hoje em dia, mal o cheque entra, a gente tem que trocar. 
Infelizmente, isso está acontecendo por conta dos calotes que se levou. 
 
 
I: Como é que você controla as receitas e as despesas de sua empresa para a obtenção do 
seu resultado? 
(3.21) 
ML: Ultimamente, nós só tivemos resultados negativos. Eu faço assim: contas a pagar 
aqui e contas a receber ali. Só que , ultimamente, só tem mais a pagar do que a receber. 
E, para diminuir os custos, temos que reduzir os empregados, a mão-de-obra é muito 
cara. Eu reduzo também a energia. Eu aprendi a fazer isso lá no curso. Eu não tenho o 
que dizer do curso. Agora, a única coisa que deveria ter sido feito, era separar as 
atividades, porque teve gente que ficou meio perdida. 
 
 
I: Quantas horas você dedica ao seu trabalho e quantas horas você dedica a sua família? 
(3.22) 
ML: Meu filho reclama muito. Ele diz que eu só quero saber de trabalhar. Aí, digo a ele: 
mas mamãe tem que trabalhar agora, dobrado, para pagar as dívidas. Quando a gente 
tem muito serviço, trabalhamos sábado, domingo e feriado. O tempo que eu  dedico à 
minha família é muito pouco. Isso atrapalha , principalmente, para meu filho, porque ele 
quer mais atenção do pai e da mãe. Quanto a mim e ao meu marido, não, porque a gente 
trabalha junto. Mas quanto ao meu filho, ao contrário. Porque ele quer mais atenção, ele 
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vive reclamando. Eu acho muito importante o tempo que tem que se ter para a família. 
Porque ela é a base de tudo. 
 
 
I: Que ação você toma para que seus funcionários consigam conciliar a vida pessoal e o 
trabalho? 
(3.23) 
ML: Eles têm o tempo deles. Só eu e o meu marido que trabalha assim, de domingo a 
domingo. Os empregados têm o sábado deles. Às vezes, quando a gente precisa, eles 
trabalham até às 16h, mas o domingo é deles, para eles se dedicarem às famílias deles. 
 
I: Qual a importância do lazer e o tempo com a família para a condução do seu negócio? 
(3.24) 
ML: É muito importante mesmo. A importância é grande, não é? A pessoa se sente mais 
motivada. Antigamente, a gente saía aos sábados e aos domingos para passear com 
nosso filho. Mas agora, não sobra tempo. Às vezes, falta tempo. 
 
 
I: Quais a habilidades que você  adquiriu, após o curso e o treinamento no Banco do 
Povo do Recife? 
(3.25) 
ML: Eu aprendi a deixar dinheiro no caixa, quando realmente tinha, agora não tem de 
jeito nenhum. Eu aprendi a lidar melhor com os empregados, a administrar. Eu aprendi 
muita coisa. Eu mesma gostei. 
 
 
I: Como é que você reage mediante uma situação nova? 
(3.26) 
ML: A gente mete a cara e faz. Quando tem uma novidade, aí a gente tem que entrar 
para fazer as novidades, porque se não fizer, não vende não. Teve uma época que era só 
lona e meu marido não estava querendo entrar em lona. Aí, eu disse a ele: se a gente não 
entrar em lona, a gente não vai vender, vai ficar nessa. Então a gente tem que partir para 
vender. O auge não é lona? Então vamos partir para a lona. 
 
 
I: Você age pela intuição ou pela experiência? 
(3.27) 
ML: Eu ajo pela experiência. Quer dizer, é uma mistura. 
 
 
I: O que você faz para alcançar o objetivo da sua empresa? 
(3.28) 
ML: Eu procuro sempre ver o que é que se está vendendo no mercado. Procuro sempre 
ver o que está no auge. Porque, agora mesmo, a gente procura assistir à novela das 08h, 
porque as bolsas que aparecem nessa novela, é o que entra no auge, na moda para 
vender. O que está na moda, agora, é o bronze. Então, a gente tem que correr atrás para 
fazer bolsas. O que está no auge, agora, é bolsa grande, sacolão. Então, a gente produz 
aquilo que está à procura no mercado. Então, não adianta eu fazer bolsas pequenas, 
porque não vende. Então, se o que está no mercado, é bolsa grande, a gente tem que 
correr para fazer esses tipos de bolsas grandes, porque, se não fizer, não vende. 
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I: Qual é a nota que você dá à equipe do banco do Povo do Recife? 
(3.29) 
ML: Na minha opinião, nota 10. 
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QUARTO ENTREVISTADO (S4) 
 
Sr. Juvenal Valderveno dos Santos Júnior 
Data da entrevista: 25/05/2006 
Hora de início da entrevista: 8h e 40m 
Hora de término da entrevista: 10h e 10m 
 
 
I: Quando você pediu o empréstimo ao Banco do Povo do Recife? 
(4.1) 
J: Em 2002 
 
 
I: Qual curso você fez no Banco do Povo do Recife? 
(4.2) 
J: Foi um curso rápido, só de uma semana. Foi o curso de gerenciamento do pequeno 
negócio. Eu tenho as apostilas e de vez em quando dou uma olhada, porque, às vezes, 
você sai fora do que foi ensinado. No curso, a gente aprendeu que apurado não é lucro. 
Porque muita gente pensa que apurado é lucro. Tem gente que coloca dinheiro no bolso 
e não ver o que tem que pagar e o que você investiu. A parte do lucro é depois de tirar 
todas as despesas. 
 
 
I: O que deveria ser ensinado no Banco do Povo do Recife, para a condução do seu 
negócio? 
(4.3) 
J: Eles ensinam muito bem. Por incrível que pareça, abriu muito a minha cabeça, porque 
eles ensinam como você vai ganhar dinheiro, que você precisa procurar uma boa 
localização, conhecer seu cliente. É um curso bem formulado. Tudo que eles ensinam, 
você já sabe, mas a gente tem a mente totalmente fechada para aquele lado, que é o lado 
do marketing, o lado que você tem que fazer a propaganda, como fazer, tem vários 
meios. Lá, na verdade, é abrir a cabeça da pessoa para uma visão melhor. Na verdade, 
todo mundo já sabe o que tem que fazer: fazer o marketing, fazer propaganda, fazer a 
clientela e tem que ver o ponto ideal. Você tem que fazer uma pesquisa antes de abrir 
seu negócio. Você tem que fazer a pesquisa para ver se é compatível, sua atividade para 
aquela localização. Então foi muito bom, foi uma semana muito boa. 
 
 
I: Você sabia fazer isso antes do curso? 
 
(4.4) 
J: Bom. Saber, a gente sempre sabe, mas a gente não põe em prática, porque esquece. É 
muita coisa, o tempo passa sem você perceber. Depois desse curso, eu melhorei e tende 
a melhorar mais, porque agora, depois de alguns anos, eu abri minha mente para não 
montar um negócio fora do meu negócio. Tentei abrir outro negócio que não tinha nada 
a ver com meu negócio. Eu montei um bar, que não tem nada a ver com minha atividade 
e eu perdi. Aí, eu não pedi empréstimo ao Banco do Povo, porque estava fechado para 
empréstimo. Eu pedi empréstimo em outros bancos e quase quebro, porque eu não podia 
administrar os dois. Então, você tem que estar dentro do negócio. Quando o negócio é 
pequeno, a gente tem que estar dentro. Porque eu não podia me transformar em dois. Se 
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você abre o negócio grande e coloca um gerente, você tem uma forma de controlar de 
fora. Mas quando é um negócio pequeno e que você não pode colocar outras pessoas, 
você tem que estar dentro do negócio para a coisa andar. Você tem que ter a cabeça para 
poder dar direção às coisas. Senão, você chora. Lá no bar, começou bom, mas depois, 
com três a cinco meses, já começou a fracassar e o salão de beleza, também. Então, eu 
disse: tenho que fechar o bar. Repassei e voltei para a minha atividade e consegui 
recuperar meus clientes, parte deles. O dinheiro que recebi da venda do bar, investi aqui 
no salão de beleza. O meu salão era pequeno, mas agora aumentou. Aluguei esta casa e 
reformei todinha. A casa era velha, então reformei, investi aqui e disse: agora eu tenho 
que investir de outra forma, não só com o salão de beleza. Eu sempre tive vontade, na 
verdade, de ter um centro técnico para ensinar a minha arte a outras pessoas. Porque eu 
acho que cortar cabelo é uma arte. Porque você está envolvido com várias coisas. Você 
transforma, realmente, pessoas em pessoas melhores. Porque o cabelo é a aparência, é o 
cartão de visita das pessoas. 
 
I: Essa visão de oportunidade, você já tinha ou adquiriu com o curso do BPR? 
(4.5) 
J:  Há dez anos que eu tenho vontade de expandir meu negócio, dentro do meu próprio 
negócio, vendendo produto. E, lá no curso do Banco Povo, foi passado pra mim várias 
formas de fazer. Da forma que eles ensinam, eles abrem muito o leque. Porque às vezes, 
as pessoas têm vontade, mas não têm coragem. Você não sabe por onde começar. Então, 
eu tive essa visão através do curso do BPR. Eu tinha vontade de colocar uma loja de 
cosméticos dentro do salão de beleza. Lá, no BPR, foi quando eu abri mais meus olhos 
pra isso, ser um verdadeiro empreendedor. Porque o empreendedor não fica na 
mesmice, ele sempre busca algo para melhorar seu investimento, aonde investir melhor. 
Se eu tenho um salão de beleza e trabalho com o público feminino, pessoas que vão 
muitas vezes ao centro da cidade comprar produtos e às vezes nem sabe o que é que vai 
comprar. Então, aqui, eu sou a pessoa indicada para indicar certos produtos ao cliente. 
Então, se eu posso indicar, eu posso vender a ele. Eu aprendi isso, lá no curso do BPR. 
Antes, eu tinha vontade e não sabia como fazer. Hoje, eu já tenho meu centro técnico 
aqui em cima, tenho um pequeno bazar. Vendo creme rinse, shampoo, condicionador, 
creme de hidratação, ampolas, vitaminas. Como eu tenho o curso lá em cima, eu vendo 
aos alunos. O que eu vendo a eles, eu ganho pouco, eu não quero ganhar muito com 
isso, porque eles divulgam meu centro técnico e meu salão. 
 
 
I: Como é que você faz para conduzir o seu negócio? 
(4.6) 
J:  Hoje, a minha mulher administra. Ela administra  a parte financeira, ela é quem paga 
as contas. Com essa reforma grande que fizemos, a gente pediu dois empréstimos, um 
no Banco do Brasil e outro no Banco Real. Então, se eu colocar o dinheiro no bolso, eu 
tenho que saber administrar, porque apurado não é lucro. Eu tenho que cortar cabelo, 
comprar material, porque isso sou eu que tenho que sair para comprar, porque eu vou 
pesquisar preço, vou ver a qualidade, porque sou eu que trabalho com isso. Na verdade, 
eu sou o cabeça de tudo aqui, nada entra aqui, sem passar por mim. Então fica muito 
pesado, eu fazer tudo: eu ter que comprar; eu ter que fazer os serviços; eu tenho que 
vender o serviço, porque o cliente  chega aqui e eu tenho que conversar com ele, tenho 
que saber o que é que ele quer, o que é que se pode fazer no cabelo dele. Então, não é só 
um simples cabeleireiro. Eu sou um tipo auditor, eu sou um empresário. Eu sou uma 
pessoa que entende de cabelo, que tem conhecimento, que tem a palavra para conversar 
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com o cliente. O cliente chega aqui e não fica... Ele quer fazer um relaxamento e acha 
que não pode fazer. Então, eu não vou perder o cliente, eu vou conversar com ele e dizer 
o que pode ser feito no cabelo dele. Eu vou , de outra forma, induzi-lo a fazer algo no 
cabelo, para depois, posteriormente, ele fazer o que ele queria fazer. Ele sai, pelo 
menos, com a informação. Então, chamei minha esposa e disse: eu tenho que pagar 
todas as contas, tenho que comprar, tenho que pesquisar, tenho que entrar na internet, 
tenho que fazer contato com algumas empresas. Então a parte financeira, você fica com 
ela, contas a pagar é com você. O dinheiro que entra é com você, você administra. 
 
I: Essa decisão de colocar sua esposa para trabalhar no salão, você tomou depois de 
fazer o curso no BPR? 
(4.7) 
J: Também. Porque o BPR fala da família, o negócio em família, a gestão em família. 
Eu tenho uma filha que trabalha aqui como cabeleireira, tenho minha esposa que 
trabalha comigo. O curso do BPR ensinou a trabalhar com a família, porém, essas 
coisas, você tem que saber dividir, é o que eu digo aqui: quando está aqui, somos todos 
funcionários, não vou passar a mão, não vai ganhar mais. Cada um ganha, conforme seu 
merecimento. O tratamento  é igual para todos. Existem algumas regalias a mais? Existe 
porque é dono também, a minha esposa é minha sócia naturalmente e os filhos são 
herdeiros. Colocar a família para trabalhar é muito bom, mas também tem que controlar, 
porque às vezes, os filhos querem colocar a mão. Isso tudo eu aprendi no BPR. Porque, 
na verdade, a gente sabe, mas não sabe como lidar. Então a gente aprendeu a lidar. 
Ensina a aprender a lidar com a família no seu negócio. De repente, se você não sabe 
administrar seu negócio com familiares seus dentro, começa a ter problemas. E aí a 
sociedade, às vezes, tem que acabar, porque vai ter que botar pra fora. Às vezes, é um 
sobrinho que sai e o pai vai ficar com raiva de você. A pessoa tem que saber 
administrar. Quando sair desta porta, nós somos família. Quando entra por esta porta, 
nós somos colegas de trabalho. Se a pessoa souber administrar isso, está bom. 
 
 
I: Quais a dificuldades encontradas no processo de treinamento com a equipe do Banco 
do Povo do Recife? 
(4.8) 
J: Eu não vi muita dificuldade. Pra mim, foi ruim porque era de dia. Era uma manhã 
toda. Quando a pessoa não tem o negócio ainda, está bom. Mas, como eu já tinha o meu 
empreendimento e tenho que trabalhar, eu tinha que me ausentar uma semana do meu 
negócio, para fazer o curso. Outra dificuldade foi a localização, foi na Ilha do Retiro. 
Poderia ter sido no centro, porque era central para todo mundo. Porque tem gente que 
vem de todas as localidades. As acomodações eram boas, mas a localização não foi 
centralizada. 
 
 
I: As pessoas que fizeram o curso, com relação ao grau de instrução e ao fato de ser 
todos, em uma mesma sala, de atividades diferentes, atrapalharam o andamento das 
aulas? 
(4.9) 
J: Não, porque eles tinham uma metodologia muito interessante. Eles fazem grupos e 
cada grupo é uma empresa e cada membro do grupo tem sua função. É muito 
interessante a metodologia de ensino, é muito boa. Eu aprendi muito com isso também, 
porque, é você saber distinguir as funções, distribuir as funções. Ele faz daquele grupo 
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uma empresa e cada empresa vai trabalhar com tal serviço. Elas fazem as operações 
entre elas, porque uma precisa da outra. Eles ensinam você a ter um contato direto com 
seu fornecedor, procurar preço, pedir prazo. Foi muito bom, muito interessante mesmo. 
 
 
I: Por que você pediu este empréstimo? 
(4.10) 
J: Para comprar equipamentos, R$ 1800,00. Se eu comprasse no comércio, em longo 
prazo, os juros seriam muito altos e eu pagaria quase o dobro do que comprei. E no 
Banco do Povo do Recife, os juros são muito bons. Eles dão o dinheiro e eu comprei a 
vista e fiquei pagando um a parcela irrisória. Comecei pagando R$ 130,00 e terminei 
pagando R$ 70,00. As prestações foram decrescendo. Eu comprei tudo novo. 
 
 
I: Quais os pontos fortes e fracos do processo de treinamento da equipe do Banco do 
Povo do Recife? 
(4.11) 
J: Todo o curso é muito abrangente, ele abre mesmo a cabeça da pessoa, é muito bom. 
Eu não vi nada fraco, a não ser o horário. O curso é muito bom, a turma conversa muito, 
porque ele dá oportunidade para você falar. 
 
 
I: Como o Banco do Povo do Recife influenciou na sua vida empresarial? 
(4.12) 
J: Só fez melhorar. Eu comprei cadeiras novas, adquiri novos clientes, através disso 
mesmo. E, hoje, eu estou aqui por causa dele. Em termos de conhecimentos, ele abre a 
cabeça. Pra gente é uma forma de você saber lidar com o público, ter uma visão de 
negócio, incluir a família. Abriu muito a cabeça. Eu, hoje, o que tenho é graças a grande 
ajuda do BPR. Não adianta você ter o aprendizado, sem ter força de vontade. Se você 
tiver força de vontade, você consegue muitas coisas. Tudo veio a melhorar, depois do 
empréstimo que eu fiz no BPR. Com relação ao aprendizado, o BPR ajudou, mas eu 
também gosto de ler, entro na internet dentro da minha área, vou a congressos, sou 
convidado para palestras. Mas, o início foi no BPR, em termos de administração, foi o 
BPR. Hoje, a minha cabeça é outra, além de eu estudar, ler, eu ensino, dou aula de 
cabeleireiro. Então, eu adquiri formas de trabalho que o BPR agregou. 
 
  
I: Fale-me sobre a capacidade dos instrutores de transmitir o assunto em sala de aula. 
(4.13) 
J: Muito boa. Eles têm um planejamento muito bom. É com muita desenvoltura. Todas 
as perguntas são respondidas. Eles são muito capacitados. Lá, também tem uma 
psicóloga. É muito bom mesmo. Eles são muito inteligentes. Eu não tenho do que 
reclamar. Eles sabem, realmente, o que estão ensinando. 
 
 
I: Como você consegue identificar, no mercado, uma oportunidade de negócio? 
(4.14) 
J: Dentro da minha área, geralmente aparece... Hoje em dia, a gente trabalha com um 
produto... A oportunidade, pra mim, é aquela história... Hoje, eu trabalho com produto e 
a cada dia é lançado um produto novo. Para eu trabalhar, esse produto tem que ser bom. 
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Então, se ele é bom, eu tenho uma oportunidade de ganhar dinheiro com ele. Dentro da 
minha área, um investimento pequeno vira um lucro grande. Se eu investir R$ 300,00 
em produtos, o lucro pode chegar, em curto prazo, em torno de 300%. Porque a gente 
agrega produtos a serviços. Dessa forma, você vê que a área de cosméticos cresceu 
muito. Se você pesquisar o ramo de cosméticos, a cada ano, cresce mais. O homem está 
mais vaidoso. A mulher, nem se fala. O homem, antigamente, só fazia a barba. Hoje, ele 
faz a barba, sobrancelha, depilação, limpeza de pele, cirurgia, academia, ele faz tudo. 
Então, a cosmética cresceu muito nessa área. Hoje, o homem pode usar batom, pode 
usar blush, pode usar tudo isso. Na linha cosméticos tem para homem. Então se você 
adquirir um produto com o valor x  e vai passar para o cliente por um valor y, onde a 
margem de lucro é bem superior. 
 
 
I: Essa visão que você tem dessa oportunidade de negócio, como foi que você adquiriu? 
Você já tinha, antes do BPR? 
(4.15) 
J: O BPR ensina a agregar valores. Ele ensina a calcular os valores, mas só que, ele 
ensina a agregar valores dentro de várias áreas. Porque quando ele dá o curso, ele não 
dá só para cabeleireiro, só para bolos, mercearias ou padarias. Ele dá o curso em geral. 
E nesse geral, ele não tem visão fácil não. Ele pode até ter a visão de cada pessoa, mas 
ele não vai passar esse valor para cada uma delas. 
 
 
I: Isso prejudicou o curso? 
(4.16) 
J: Não. Porque eu conheço a minha área. Eles me dão uma visão ampla do que é um 
negócio, de como administrar um negócio. Não é o negócio, é um negócio. É qualquer 
negócio para a pessoa administrar. Eu coloco esse ensinamento para minha realidade. A 
minha realidade é diferente da padaria. No meu negócio, eu compro um produto pronto, 
trabalho e no final o preço é x. Eu, com R$ 20,00, dentro da minha área, faço de R$ 
200,00 a R$ 500,00. Cada negócio é um negócio. Tem negócios que o lucro é de 30% e, 
daí, ele vai tirar todas as despesas. O funcionário, na minha área, é diferente: ele é 
comissionado. O que ele faz, ele vende o serviço e, no mínimo, a metade é minha. Se 
ele faz uma escova, a metade é dele e a outra metade é minha. Eu tenho meus custos: 
água, luz, telefone...Mas desses 50%, 40% é meu. Então a margem de lucro, quando é 
serviço, gira em torno de 40 a 45%. Quando eu agrego produto e serviço, a minha 
margem de lucro vai lá pra cima, em torno de 400 a 500%. E tem serviço que é 
incalculável. O mega hair mesmo, só a minha mão-de-obra é de R$ 300,00 a R$ 400,00. 
É um dia de trabalho. Se eu tivesse todo dia um mega hair, eu com certeza, estaria 
bombado. 
 
 
I: Essa sua iniciativa, você aprendeu no BPR ou você já tinha? 
(4.17) 
J: Parte foi no BPR, agregar valor ao seu comércio, ao seu produto. Mas, eu aprendi no 
meu dia-a-dia e, também, porque as empresas, hoje, para vender o produto, ela sabe 
mais ou menos quanto vai ter de lucro. Elas fazem todos os cálculos. Tem vendedores 
que chegam aqui com um creme que custa R$ 20,00 e, ele diz: “olha, esse creme aqui, 
você vai fazer 20 hidratações, quanto é uma hidratação tua?” aí, eu digo: é na faixa de 
R$ 20,00. Então dá R$ 400,00. Ele diz pra mim: “Olha, Juvenal, cada hidratação dessa 
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sai para você por...” aí ele vai dividir o valor por quantas vezes eu faço e ele diz que vou 
gastar R$ 1,00 por hidratação. Então, as empresas têm essa preocupação, hoje em dia. E 
eu que tenho uma visão, mando fazer uma pesquisa na comunidade, para ver se 
realmente, aquele preço está bom para eles. Se está bom, e no salão ali faz por R$ 
25,00, eu faço também. Eu também não deixo baixar meu preço, para fazer negócio 
com ninguém, porque eu tenho minha qualidade, por isso que eu vendo serviço. Quando 
eu mostro que tenho um potencial, então todo mundo vem a mim. Uma pessoa pode 
fazer por R$ 20,00 e aqui é R$ 30,00. Aí, eu falo que meu trabalho é diferenciado, aí 
explico como vou fazer o cabelo dele. Digo que vou gastar de 20 a 30 minutos só 
colocando cremes e depois vai passar mais meia hora no reparador. Então, eu converso 
com o cliente, eu mostro porque é o meu preço. Os outros querem gastar pouco tempo e 
eu não, eu quero que o cliente saia satisfeito. Então, meu serviço é um pouco mais caro, 
mas também, o cliente sai satisfeitíssimo. Isso, eu aprendi no meu dia-a-dia, na minha 
visão que foi aberta, no começo, no BPR. Foi uma semana só de curso, mas abre a 
cabeça da pessoa, é muito bom.Eu converso muito com as pessoas. Eu freqüento as 
feiras de cabeleireiros, não assisto às palestras, eu vou para a feira. Na feira, eu faço 
contato com empresas, busco parcerias. Eu aprendi a buscar parcerias no Banco do 
Povo do Recife. Eu escutei isso lá, há alguns anos atrás. O curso ensina  a buscar 
parcerias com fornecedores, para ter preço melhor, quantidade, o que é que tem de 
novidade. A gente tem que saber que não sabe de tudo. Todo dia a gente está 
aprendendo. Eu tenho a internet aqui, por isso. Porque aquilo que eu não sei, eu vou 
pesquisar na internet. Eu busco informações. Nunca eu sei de tudo. Sempre chega um 
produto novo, então a gente tem que ver as coisas. Eu aprendi a buscar parcerias, como 
vou buscar parcerias? Para que? aí, eu comecei a analisar. E isso estava na minha 
cabeça, buscar parcerias. Li um anúncio da Viscaia e entrei na internet para saber a 
respeito dela. Mandei um e-mail, solicitando parceria, dizendo: tendo em vista que a 
Viscaia é uma empresa de grande porte e reconhecida pelos produtos de qualidade, 
venho por meio desta, buscar parcerias com a mesma, por motivo de eu ter um pequeno 
centro técnico para profissionalizar pessoas, para uma parceria futura, para trazer os 
seus produtos para os alunos conhecerem... O intuito da parceria era eles me darem 
produtos, para meus alunos treinarem, como: fazer relaxamento, coquetel... Com isso,  
meus alunos verificam que o produto é bom e futuramente estes estão usando Viscaia. 
Hoje, eles são alunos, amanhã, eles serão consumidores. Ganha eu, que não invisto do 
meu bolso.Ganha o aluno, porque não tira do bolso dele. Isso pra mim é bom, porque 
não encareço o curso e o aluno vai fazer propaganda do meu curso. E a empresa vai 
ganhar mais um consumidor. Quer dizer, todo mundo ganha. Toda empresa tem uma 
reserva para fazer demonstrações, não é nada de mais, ela pegar uma parte daquilo ali e 
me ceder, porque eu vou falar do produto dela. Eu fechei uma parceria com a Casa do 
Cabeleireiro, ela está me dando 10% de desconto para os meus alunos, está me 
prometendo 100 camisas que eu vou repassar para os meus alunos, vendendo a eles por 
um preço irrisório. Só para pegar o dinheiro e investir no meu centro técnico, porque o 
dinheiro do curso é do curso e o do meu salão é só do salão. Nada do curso vem para o 
salão e vice-versa. Então, eles vão me fornecer material para trabalhar e eu estou aqui 
para fazer o resto. Eu sou a pessoa indicada para fazer a propaganda dela, porque eu 
tenho conhecimento. Eu vou ler sobre ela, vou conhecer, vou passar o produto dela para 
os meus alunos, aí eles vão conhecer. E, hoje, eles já são consumidores, mas amanhã, 
eles podem se tornar maiores consumidores. Então, essa é uma visão que eu adquiri, por 
meio do meu trabalho, mas seu olhar pra trás, eu tive isso lá no BPR. O curso lá falou 
em parcerias com as empresas. Se eu for fazer uma propaganda e for gastar R$ 
1.000,00, eu posso ir a Nildo do carburador e dizer a ele que quero fazer uma 
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propaganda e quero fazer uma parceria com ele. Na minha propaganda, eu coloco 
“apoio: NIldo do carburador” e peço a ele R$ 300,00; vou na Farmep e digo a mesma 
coisa e que vou colocar: “apoio Farmep” e peço a ele R$ 300,00; vou em outro e peço 
R$ 200,00. Quer dizer, eu tenho R$ 800,00 e só entro com R$ 200,00. Então, isso é uma 
parceria. Eu estou com uma parceria com um restaurante, ele vai me dar 5.000 
panfletos. Eu vou colocar: Centro Técnico de Beleza, curso de cabeleireiro..., apoio: “O 
Pilão”, bar e restaurante, comida caseira,...Então, quem ler meu panfleto, vai ler O 
Pilão. Se das 5.000 pessoas, 5 ou 6 delas conhecerem O Pilão, para ele está ótimo, 
porque dos cinco, ele já tirou o que ele investiu e o cliente pode tornar-se assíduo, 
porque vai gostar do ambiente. E se esses cinco vierem para cá, eles vão gostar também. 
Então 5 a 6 pessoas que vierem, está bom. 
 
 
I: Fale-me sobre a sua capacidade de criação e de inovação no seu negócio. 
(4.18) 
J: No Banco do Povo do Recife, eu aprendi que deve-se criar um ambiente bom de 
trabalho para poder desenvolver trabalhos bons. E inovar com o marketing, eles 
ensinam lá a fazer marketing, muita propaganda, faixas, promoções, um brinde, um 
preço diferenciado. Então, isso tudo eu aprendi no BPR. Eu desenvolvi, depois você vai 
criando a sua maneira, mas a base foi ensinado lá no BPR. A gente sempre é capaz, 
porém ninguém apoiou isso para você. Está guardado isso em você e quando alguém 
fala, aí você diz: eu sabia disso, é como eu pensava, apenas a gente não expõe. O bom 
do curso é que eles ensinam você a expor. 
 
 
I: Qual foi o desempenho do seu negócio ao longo dos anos e como você reagiu às fases 
ruins? 
(4.19) 
J: As fases ruins, tem que ter perseverança, confiança no trabalho, no aprendizado 
também do BPR e saber que a gente tudo pode. A gente pode crescer, se for 
perseverante e confiante, disciplinado, naquela história que apurado não é lucro, a gente 
consegue vencer as barreiras, porque todo comércio tem a fase negra, a fase difícil. Tem 
mês que eu ganho muito dinheiro, dezembro, por exemplo. Janeiro também é bom, 
fevereiro começa a cair, abril, melhora. Há períodos que você não pode se desesperar, 
você tem que ter uma reserva. Então, é aí que a gente lembra do passado, no 
aprendizado do BPR. Porque ele ensina que você tem que planejar, você tem que ter um 
fundo de caixa, ter um dinheiro guardado para os momentos difíceis. Porque se você 
não tem, você não consegue ultrapassar. Por isso que muitas pessoas, no primeiro ano 
de comércio, quebram. Pensa que o dinheiro apurado é lucro e começa a gastar, comprar 
carro. Eu poderia ter trocado de carro no final do ano, era a minha pretensão, mas 
aluguei esta casa e investi nela. Foi um investimento ousado, em longo prazo, porque eu 
investi aqui R$ 8.000,00, só em reforma. Isso porque eu tenho muitas amizades. Eu não 
tinha esse dinheiro, eu tinha parte dele e o restante eu pedi emprestado e estou pagando. 
As fases difíceis, a gente tem que enfrentar com perseverança, porque eu trabalho com 
novas idéias, agregar serviços a outros serviços. Eu não tinha uma massagem 
terapêutica, mas a minha mulher é massaterapeuta. Coloquei uma massoterapia, num 
espaço maior, coloquei depilação. Então, eu agreguei meu curso e essas novas coisas. 
Tudo aumentou água, luz, telefone... meu gasto mensal aumentou. Se antes, eu gastava 
R$ 1.000,00, hoje eu gato R$ 3.000,00. Eu tive que colocar outros serviços, a minha 
clientela ainda não aumentou. Eu tive que investir em propaganda. Eu tenho que fazer 
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novos investimentos. Investir em novas propagandas. Eu tenho os meus cursos que é 
uma atividade paralela, mas do meu conhecimento, é no mesmo local e eu não pago 
aluguel. Então, que dizer que eu aprendi muito e estou colocando em prática, 
novamente. O que eu aprendi no BPR está dentro de mim. Porque quando você aprende, 
você não esquece , é como andar de bicicleta. Então, o conhecimento está dentro de 
mim. Aos poucos, eu vou agindo, conforme a necessidade. Eu tenho as minhas pastas 
de aula e de vez em quando eu dou uma olhada. Eu não jogo nada fora. Nas 
dificuldades, eu já tive que ir lá nas minhas pastas, ler, meditar e dizer: tá aqui, deixa eu 
colocar em prática. 
 
 
I: A equipe do BPR faz acompanhamento aqui no seu negócio? 
(4.20) 
J: Fizeram, até uma certa época. Enquanto eu estava pagando o empréstimo, eles 
acompanharam, havia um monitoramento, perguntavam se melhorou, se o investimento 
foi válido. Foi muito bom. Eles diziam que se eu quiser uma assessoria, eu posso ir lá e 
pedir, que eles vêm e vão analisar e procurar dar um novo impulso a mim. Eles não 
abandonam você, mesmo depois de muitos anos. Porque eles têm o interesse pessoal 
que as pessoas cresçam, não é só o lado de emprestar o dinheiro e pegar o dinheiro de 
volta com lucro. Eles querem manter as pessoas dentro da atividade. 
 
 
I: Como você aprendeu a administrar seu negócio? 
(4.21) 
J: Aprendi no curso do Banco do Povo do Recife e aprendi também no dia-a-dia, porque 
as dificuldades vão surgindo e você tem que ter jogo de cintura. 
 
 
I: Como você administrava, antes do curso do BPR? 
(4.22) 
J: Eu não lembro mais, porque eu não administrava. Na verdade, eu colocava o dinheiro 
no bolso, pagava as contas e o resto eu gastava. Eu não tinha essa preocupação e às 
vezes, nem pagava as contas e ficava devendo a alguém e eu começava a dar desculpas. 
Hoje em dia, não. Hoje, eu aprendi com o BPR. 
 
 
I: Qual sua dedicação ao seu negócio? 
(4.23) 
J: A minha dedicação, hoje, é maior, porque eu pego às 08h e trabalho até às 22h, de 
segunda a quinta feira. Trabalho durante o dia e das 19h às 22h dou aula e chego em 
casa às 23h. Sexta e sábado, eu não tenho hora para terminar, vou até o último cliente, 
posso ficar aqui até meia noite, como já fiquei. No domingo eu trabalho, mas só se tiver 
um mega hair pra fazer, porque custa R$ 300,00/400,00. Eu tenho que ter tempo para a 
minha família, tenho que ter lazer para a minha família, porque ninguém é de ferro. Se 
for pra trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquecer a família sem ter folga. O único dia para 
eu ficar com meus filhos é o domingo ou, então, às vezes, que eles vêm aqui e passam 
uma horinha. Eles são crianças e não dá pra ficar muito tempo aqui para eu dar atenção. 
 
I: Fale-me das suas hora de trabalho e das suas horas que você tem para a sua família. 
(4.24) 
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J: Dedicação à família, hoje, que eu estou com um novo investimento. Aqui é outro 
salão, é um salão grande. Acordo às 06h, levo as crianças para a escola e às 08h estou 
aqui e largo às 22h, chego em casa às 23h e as crianças já estão dormindo. A minha 
esposa trabalha aqui e trabalha como técnica de enfermagem e o único dia que tenho é o 
domingo. Vou a pizzaria, levo as crianças para o parque. Sexta ou sábado vou com a 
mulher ao restaurante. 
 
(4.25) 
I: Você tem quantos funcionários? 
J: 4. Está pra chegar mais 3 pessoas que são professores de maquiagem, depilação e 
manicura. 
 
 
I: Qual a tua visão de futuro do teu negócio? 
(4.26) 
J: A minha visão é que... um futuro breve, eu não estou mais com idade para pensar no 
futuro em longo prazo. Agora é médio prazo, 4 a 5 anos. Eu quero ter meu centro 
técnico funcionando a todo vapor, muitos alunos, na faixa de 80 alunos quadrimestrais. 
São dois cursos, são dois dias na semana cada curso, são quatro turmas, duas à noite, 
duas pela manhã, com 20 pessoas, no máximo e o curso rotativo. E, eu penso assim, 
crescer nessa área de cursos, salão também. Futuramente, ou eu transformo essa casa 
toda em cursos e coloco o salão em outra casa perto daqui. Porque a área de cursos 
abriu-me muito os olhos. Eu descobri algo que tinha em mim e eu sabia que poderia ter, 
mas não sabia que era tão boa como está sendo. Hoje, eu me considero um professor, na 
minha área. Passo informações muito boas para os alunos. As pessoas estão 
maravilhadas com o curso que estão fazendo comigo, a forma de ensinar, minha 
metodologia, minha visão de ensino, porque eu não ensino só a cortar cabelo, eu ensino 
a pessoa ter visão do que é cabelo, visão do que é ganhar dinheiro. Eu costumo dizer 
que meu curso se chama “o pulo do gato”. Inclusive, no meu certificado, vou colocar 
um gato pulando, para identificar como o pulo do gato, porque é verdade.  
 
 
I: Sua visão de futuro melhorou após o curso do BPR? 
(4.27) 
J: Sim, porque a partir do momento que ele ensina você a trabalhar com marketing, a 
você ter uma visão melhor do seu negócio, pensar no futuro. Eu já tinha vontade de ter 
um salão grande, mas lá, eles deram mais coragem, mais esforço e determinação. 
 
I: Como é que você faz o planejamento e o controle das ações da sua empresa? 
(4.28) 
J: Eu não entendo como é o controle de ações. A gente não tem o planejamento no 
papel. O BPR ensina você a planejar, eles ensinam você colocar tudo no papel, o que 
você quer comprar. Se você pensa em crescer. Ele faz como se fosse uma escadinha, 
para você poder, todo dia, galgar ali. Eu não trabalho assim. A parte de pagamento fica 
com minha esposa. Planejar, eu planejo, eu reúno as pessoas mais interessadas, que sou 
eu, minha esposa, minha filha e meus filhos. Reúno e explano meu desejo, que é 
crescer. Mas para colocar no papel, não. Eu planejo, mas é na minha cabeça, eu vou 
planejando e vou colocando em prática. O planejamento futuro, eu não tenho tempo 
para fazer, eu faço o planejamento diário. Eu planejo, hoje, conversar com os clientes, 
buscar o que for preciso, eu vou buscando. 
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I: Você falou que, futuramente, quer aumentar seu centro técnico, quer aumentar seu 
salão. Você tem várias ações a fazer daqui a quatro anos. Como você faz seu 
planejamento, hoje, para que isso aconteça? 
(4.29) 
J: Meu planejamento é diário e o crescimento vai acontecendo. Eu penso assim: se você 
planejar e colocar no papel, não, eu vou logo para a ação. Vou, procuro mais clientes, 
vejo o que é que eu quero e vou crescendo e daqui a pouco eu ver que, eu tenho certeza, 
este espaço aqui vai ficar pequeno para meu centro técnico. Vai ter aula aqui em baixo, 
vai ter aula lá em cima, o salão brevemente vai acabar aqui, vou colocá-lo em outro 
local. Então meu planejamento é esse, é a cada dia colocando em prática. 
Principalmente, hoje, é minha realidade, é parceria, parceria... Eu vou fazer contato. O 
pessoal aqui diz que seu só vivo fazendo contato. É que eu estou fazendo contato hoje 
que pode vir daqui a um ano ou pode vir amanhã. 
 
 
I: Quem gerencia seu salão? 
(4.30) 
J: Quem gerencia é a minha esposa. Eu trabalho na parte de administrar o curso, 
coordenar o curso, fazer as matrículas, buscar formas de trazer os alunos, conversar com 
os alunos. A parte de vendas é comigo, vender os produtos e serviços. Gerenciar é saber 
o que falta no estoque, minha esposa faz isso e passa pra mim. 
 
 
I: Como é que você controla sua receita e sua despesa? 
(4.31) 
J: Hoje quem controla é minha esposa. Ela faz vários cursos, nessa área, ela manda bem. 
A mulher que administra uma casa, administra qualquer negócio. 
 
 
I: Quais as habilidades que você adquiriu após o curso do BPR? 
(4.32) 
J: Saber trabalhar com as pessoas, procurar escutar, procurar saber o que as pessoas 
querem, procurar informações no mercado, como o mercado está hoje, o que ele exige 
de você, hoje. Procurar se profissionalizar cada dia mais, obter informações dentro da 
sua área. È o que eu faço, entro na internet, busco informações, vou para os centros 
técnicos da vida, bisbilhotar, ver quem ensina bem, que não ensina, aprender.  
 
I: De que forma você reage, diante de uma situação nova? 
(4.34) 
J: Com muito interesse, se a situação for boa. Se não for boa, não vou me desesperar, 
vou procurar escutar, ver o que é para poder dar meu parecer. Se eu ficar rico da noite 
para o dia, eu vou investir no meu trabalho, porque, sem trabalho, eu não vivo. Eu não 
posso ficar parado. Eu trabalho muito em cima de lógica. Teve lógica, eu encaro, não 
teve lógica, eu desprezo. Tudo tem que ter fundamento, tem que ter lógica.  
 
 
I: De que forma, você reage com a intuição e com a experiência? 
(4.35) 
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J: A intuição é a minha visão. Com a experiência para lidar com as pessoas, com os 
clientes. Com a intuição, na minha área, é muito pouco. Para trabalhar com o produto, 
eu tenho que trabalhar com o meu conhecimento. Eu não sei trabalhar com a intuição, 
raramente eu uso. Dentro do meu trabalho, tem que ter experiência, porque senão eu 
vou perder meu cliente e minha credibilidade. Eu trabalho muito com a química, então 
eu tenho que ter visão, mesmo, eu tenho que ter experiência. Se não tiver o 
conhecimento, eu posso estragar o cabelo de alguém. A palavra “ eu acho” não existe 
pra mim. 
 
 
I: Na sua parte administrativa, como você reage? 
(4.36) 
J: Digamos assim: minha intuição diz que eu tenho que sair, hoje. Eu, neste caso, sou 
muito intuitivo. Às vezes, eu saio para não fazer nada e de repente faço um contato que 
tem interesse no meu trabalho. Às vezes, algumas pessoas me procuram e eu tenho a 
impressão que aquela pessoa está com mentira, então eu não compro o produto dela. Eu 
só compro, se ela fizer uma demonstração pra mim, aí, eu vou usar o lado técnico da 
coisa, então minha intuição me diz. Eu ajo com a intuição só para dizer não. 
 
 
I: Você já tentou criar um modelo de cabelo e sair daquilo que você já aprendeu? Criar 
algo novo dentro da sua profissão? 
(4.37) 
J: Na verdade, já. A cosmética, hoje, inovou muito, tem muita matéria prima boa, 
muitas descobertas. Mas, antes, eu trabalhava de outra forma. Como não tinha esses 
produtos novos no mercado, estão eu criei a minha hidratação. Eu criei uma hidratação 
de tutano de boi. Eu criei, entre aspas, porque pra mim, tudo já existe, apenas a gente 
aprimora. Eu unia o meu conhecimento, alguns tipos de cremes, adubava, ou seja, 
acrescentava algo neles, como óleos minerais, vitaminas, comprava tutano de boi e 
misturava ao creme e fazia um creme muito bom e eu vendia muito. Esse creme, 
ninguém encontrava no mercado, era meu. No mercado, eu só comprava os cremes 
fracos e potencializava eles, eu fazia eles ficarem mais potentes. Os clientes elogiavam 
muito esse creme e perguntavam que creme era. Eu criava isso e vendia. Hoje, como 
surgiram muitas produtos novos e dava muito trabalho, então eu parei, mas ainda faço, 
porém em pequena quantidade. É difícil, criar algo nessa área. 
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QUINTO ENTREVISTADO (S5) 
 
 
Sr. Mário Sérgio de Oliveira 
Atividade: Estúdio Musical 
Data da entrevista: 07/06/2006 
Hora de início da entrevista: 10h e 30m 
Hora de término da entrevista: 11h e 15m 
 
 
I: O que você acha que deveria ser ensinado no BPR para o desenvolvimento do seu 
negócio? 
(5.1) 
MS: O lado técnico do estúdio, eu não vi nada. Fiz o curso de contabilidade. Os cursos 
são meio superficiais, porque têm um desnivelamento muito grande na turma, com 
relação ao nível de instrução das pessoas. Aí, não pode também se aprofundar muito. O 
curso não é ruim não, mas também não se aprofunda muito, por isso.  Tinha gente que 
mal sabia ler. Isso atrapalha. Eu conversei com um instrutor lá e ele disse que não pode 
exigir deles, pelo seu nível de instrução. São várias atividades empresariais em uma 
mesma sala, mas isso não atrapalhou. 
 
 
I: O que o você faz para conduzir o seu negócio? 
(5.2) 
MS: Eu aprendi muita coisa nesses cursos, mas ainda estou para colocar em prática, 
ainda estou meio desorganizado, quanto a contabilidade, essas coisas. 
 
 
I: Você tem este estúdio musical há quanto tempo? 
(5.3) 
MS: 5 anos. Eu comecei devagarzinho. Eu peguei esse empréstimo no BPR e comprei 
equipamento e comecei a trabalhar profissionalmente. Eu fazia outros trabalhos e com o 
BPR, o negócio cresceu. 
 
 
I: Em termos de administração, como é que você faz para conduzir seu negócio? 
(5.4) 
MS: Eu sou músico há muito tempo e já tenho uma divulgação no meio musical. Eu 
conheço muita gente e sempre as pessoas ligam querendo fazer alguma coisa. Como 
meu estúdio é dentro de casa, eu não poso fazer uma divulgação, publicidade, divulgar 
folders, cartaz. Eu vou fazer agora, quando me mudar. Como este estúdio é dentro de 
casa, eu só trabalho com as pessoas que eu conheço, no círculo de amizade que eu 
tenho. Eu não posso trazer estranhos para dentro de casa, não é? 
 
 
I: Quais as dificuldades encontradas no processo de treinamento da equipe técnica do 
BPR? 
(5.5) 
MS: Eu não vi dificuldade não. Eles são capacitados, eu gostei de todos eles. 
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I: Qual a metodologia que eles usam em sala de aula? 
(5.6) 
MS:Eu não lembro. 
 
 
I: Quais os pontos fortes e fracos encontrados nesse processo de treinamento do BPR? 
(5.7) 
MS: Faz muito tempo que fiz esses cursos, eu não lembro. O nível de instrução das 
pessoas é um ponto fraco. Muita gente reclamou da localização, pra mim foi tranqüilo. 
O curso foi nos Coelhos, próximo ao IMIP. Muita gente reclamou porque terminava às 
18h. Cada curso foi de uma semana. 
 
 
I: Você achou esse tempo suficiente, para você aprender? 
(5.8) 
MS: Não. A carga horária é pequena. 
 
 
I: E o ponto forte? 
(5.9) 
MS: Os professores ensinam bem, mas não é aquela coisa toda, não são extraordinários. 
 
I: Como o BPR influenciou em sua vida empresarial? 
(5.10) 
MS: Está influenciando, devagarzinho, mas está influenciando. 
 
I: De que forma? 
(5.11) 
MS: Hoje, eu penso mais como investir em equipamento, em materiais. Hoje em dia eu 
separo mais o que é lucro. Eu não tinha noção de investimento, capital de giro. Eu 
trabalho com serviço, mas eu tenho que pensar que tenho o serviço, mas também, tenho 
o dinheiro que tenho que guardar porque pode quebrar uma peça do equipamento. 
 
I: Qual a capacidade dos instrutores de transmitir o assunto em sala de aula? 
(5.12) 
MS: Todos os instrutores são muito bem capacitados. Não tenho do que me queixar. 
Inclusive, eles conversaram essa questão do desnivelamento da turma. Eles diziam que 
não podiam avançar mais. Todos são bons. A didática é muito parecida. Todos os cursos 
foram de uma semana, quatro horas por dia. A carga horária é reduzida. Havia pessoas 
que tiveram problemas, por conta do horário, manhã ou tarde, porque tinham comércio. 
Têm pessoas que não podem sair nunca do seu estabelecimento, então qualquer horário 
seria ruim. À noite, também ficava ruim, por causa da localização. Se fosse num local 
mais central, como Conde da Boa Vista, seria melhor. 
 
 
I: Como é que você consegue identificar, no mercado, uma oportunidade de negócio? 
(5.13) 
MS: No meu ramo é diferente, porque as pessoas que vêm. Eu não estou fazendo 
divulgação e as pessoas ligam e dizem que querem fazer isso, aquilo. Sempre está 
aparecendo trabalho, sem fazer divulgação. A gente não pode escolher muito. Eu não 
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estou fazendo nenhuma divulgação. Vou fazer agora e agora que vou sentir isso. Como 
está aqui dentro de casa ainda... Eu trabalho com música há muito tempo, desde 
adolescente.  
 
 
I: Você vai sair da sua casa para abrir um estúdio em outro local, isso não foi uma 
oportunidade? 
(5.14) 
MS: Sim. 
   
 
I: Como você conseguiu identificar essa oportunidade? 
(5.15) 
MS: É pela demanda de trabalho. Se não tivesse demanda de trabalho, eu não iria fazer 
isso. Eu partiria para outra. 
 
 
I: Você não pensa em ampliar para uma demanda futura? 
(5.16) 
MS: A partir do momento que eu gravava, é engraçado isso, as pessoas dizia,: “mas 
fulano está com tal equipamento, ele está gravando assim, assado”. Aí procuram você. 
No começo, eu não podia gravar um disco. No ano passado, eu produzi um disco, a 
bateria foi feita em outro estúdio e o resto comigo. Este ano agora, tem até um disco 
aqui que eu fiz uma parte dele aqui. É um cara que mora muito tempo em São Paulo, aí 
veio aqui editar comigo. Ele vai lançar o disco no Forró do Poço, no Poço da Panela. O 
ano passado, eu fiz outro também aqui. Fiz dois discos ano passado, este ano já estou 
vendo se faço também. Depois desses cursos, você acha que o curso não valeu à pena, 
mas depois se você pensar direitinho, vê que está tendo visão de mercado, apesar de ter 
sido um curso rápido. Antes, entrava o dinheiro, achava que tudo era lucro, hoje em dia, 
eu já tenho essa noção a mais, de dividir, uma parte vai para gasto de energia, seu 
trabalho. Por que eu tenho meu trabalho como técnico. Muita gente tem o estúdio e não 
trabalha como técnico. Às vezes, tem gente que quer gravar e traz o técnico. Têm 
pessoas aqui, que não tem estúdio e trabalha em vários estúdios como técnico. Eu estou 
alugando o estúdio ao meu sobrinho, ele vem gravar e opera os equipamentos. Então, no 
estúdio tem muito isso. Você é proprietário e pode ser técnico também. Mas muitas 
vezes, eu não posso trabalhar como técnico. A pessoa vem gravar, mas já traz o técnico 
dele. Eu abro o estúdio, entrego as chaves, ligo os equipamentos e ganho só o aluguel. 
Então, quando eu trabalho como técnico, aí tem que ter esse percentual. Quando eu 
estou alugando, abato esse percentual de técnico, porque não está sendo pago pra mim. 
 
I: Fale-me sobre a tua capacidade de criação e inovação? 
(5.18) 
MS: Eu estou sempre estudando, eu tenho as revistas especializadas, inclusive vai ter 
até um curso que vai começar em agosto, porque aqui é difícil um curso de áudio. Em 
agosto está abrindo uma escola aqui que é filial de São Paulo. Eu estou pensando em 
fazer o curso pra me especializar mais. Aqui não tem cursos, tem que entrar na internet, 
tem que estar lendo. A informática mudou muito, mudou tudo. Antigamente, só 
milionário tinha um estúdio. Eram muitos equipamentos. Hoje em dia, com o 
computador e alguns equipamentos e microfone, já dá para você trabalhar. 
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I: Qual foi o teu desempenho, ao longo desses anos? 
(5.18) 
MS: Cresceu muito, mas coloquei dinheiro de outro lugar, não foi só o dinheiro do 
BPR. Cresceu pela minha seriedade, profissionalismo, a qualidade, você manter um 
padrão. Isso é que é importante, porque tem muita gente que está abrindo estúdio por aí, 
mas é gente que não... A gente que é músico, uma vez eu estava falando isso, tem uma 
vantagem, porque você já trabalha com música e vai trabalhar com estúdio e gravação, 
você já tem 50%. 
 
 
I: Diante desse tempo que você tem de negócio, você já passou por alguma fase ruim? 
(5.19) 
MS: Já 
 
 
I: Como foi que você reagiu a essas fases ruins? 
(5.20) 
MS: Fase ruim é quando tem pouco trabalho. Tem momento que as coisas param. Agora 
mesmo, copa do mundo, as pessoas ficam muito ligadas em copa do mundo. Mas 
sempre está pingando. Estou, agora, fazendo umas locuções. Mas o que acontece é 
aquela questão da divulgação. Eu não posso colocar no jornal, nas lojas, nas escolas de 
música: estúdio tal. Não posso colocar porque vai chegar gente que eu não conheço e o 
estúdio está dentro de casa, é complicado. Aí, só coloco a divulgação naquele meio. Eu 
estou ajeitando esse outro estúdio desde dezembro, é uma casa. A gente praticamente 
derrubou a casa e está fazendo outra. 
 
 
I: Como você aprendeu a administrar seu negócio? 
(5.21) 
MS: Eu estou aprendendo ainda. O BPR abriu muito. A gente, na hora, não pensa muito 
não, achava o curso fraquinho, mas depois você começa a ter uma visão melhor. 
 
 
I: Fale-me sobre a sua dedicação ao seu negócio. 
(5.22) 
MS: O lado técnico, estou sempre buscando, estou sempre pesquisando. Estou com essa 
revista aqui, são revistas especializadas, essa revistas abrem muito o conhecimento. E 
tem até um curso de mixagem aqui na revista, uma guia de mixagem. Também muito 
material na internet, que eu vou estudando, tem que estar sempre se informando. Porque 
a gente trabalha com software. 
 
 
I: Qual a tua relação com clientes, fornecedores, com as pessoas? Isso facilita tua vida 
empresarial? 
(5.23) 
M: Eu tenho uma relação muito boa com um estúdio lá em Casa Forte, inclusive, eles 
até me deram várias dicas. Eu estou fazendo meu disco também, porque eu sou músico 
também. Aí uma parte é feita lá, a bateria, e o resto é feito aqui. Um disco que eu 
produzi, o ano passado, foi feito assim também. Uma parte dos meus equipamento que 
comprei, está lá nesse estúdio em Casa Forte. Eu faço parcerias com este estúdio e com 
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outros também. A semana passada, eu fiz um trabalho para um estúdio aqui, porque tem 
um equipamento, um gravador grande, mas lá eles não usam computador, aí o cara 
trouxe o gravador para eu passar para o computador. Nós temos uma interligação. Os 
meus clientes são os músicos, eu tenho uma relação boa. 
 
 
I: Qual a visão de futuro do teu negócio? 
(5.24) 
MS: A minha visão é ampliar mais esse estúdio que estou fazendo agora. É atingir mais 
artistas mesmo, profissionais, para gravação de disco, nesse mercado de disco, mercado 
fonográfico. São gravações independentes, mas pode ser também de gravadoras. 
 
I: Como é que você faz o planejamento e controle do seu negócio? 
(5.25) 
MS: Eu,atualmente, não faço. Eu tenho uma noção que nem tudo é lucro. Mas esse 
controle da contabilidade mesmo,eu não estou fazendo. Mas vou passar a fazer a gora. 
Agora vai ser uma coisa bem organizada, neste sentido. Pela demanda de trabalho, que 
eu sei que vai ficar o tempo todo ocupado e vai ter gente trabalhando  e eu não vou ter 
condições de ficar 12 a 14 horas por dia. Tem que ter outra pessoa comigo. A partir do 
momento que eu abrir o  estúdio lá na outra casa, tem muita gente que está esperando e 
ligam. Eu já tenho baterista, o estúdio lá tem 32 metros quadrados. Assim que eu abrir, 
eu sei que vai chover trabalho, porque eu faço trabalhos aqui para outro estúdio. Ligam 
pra mim e eu não posso fazer, porque não tenho espaço físico para gravar uma banda 
inteira. O ano passado, fiz dois trabalhos para a campanha eleitoral. Assim que eu abrir 
lá, já tem gente esperando. Tem um músico que trabalha comigo, que é técnico, meu 
sobrinho. Ele vai ser meu técnico auxiliar. Eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. À 
noite, eu não agüento mais, vou estar um bagaço., aí tem que ter outra pessoa. Aí, tem 
que ser administrado as horas de trabalho dele, pra chegar no final do mês, pagar, ter 
recibo, contrato, tudo. Tem que fazer a contabilidade e aí gera causas trabalhistas, tudo. 
 
 
I: De que forma você controla suas receitas e despesas para a obtenção do seu 
resultado? 
(5.26) 
MS: Eu não estou controlando bem isso. Eu não tenho prejuízo. Eu tenho uma noção 
que nem tudo aquilo é lucro, mas eu não faço essa administração, essa contabilidade. 
Numa  noção geral, eu sei que não estou tenho prejuízo, porque eu cobro um preço pelo 
porte do estúdio, pelo serviço, é o preço geral que se cobra por aí. 
 
 
I: Fale-me das suas horas de trabalho e o tempo que você tem para a sua família. 
(5.27) 
MS: Eu nunca parei para ver isso. No estúdio, lá na outra casa, eu pretendo que ele 
funcione. Porque estúdio é assim: às vezes a gente passa duas semanas, de manhã, à 
tarde, à noite e até de madrugada e passa quatro dias parado, tem essas coisas. Às vezes, 
passam-se vinte dias no estúdio trancado. Ano passado, teve dia que foi estresse mesmo, 
foi de manhã até de madrugada. São essas coisas que você tem que um técnico auxiliar, 
para dividir com você. Por enquanto, eu não tenho necessidade de colocar outra pessoa, 
mas lá, eu vou ter. Eu estou conciliando meu trabalho e a minha família. 
 



  146  

I: Qual a importância do lazer e o tempo com a família, par a condução do seu negócio? 
(5.28) 
MS: Eu acho importante, tem que ter um tempo. A gente tem uma relação muito boa, 
com lazer.  Isso é bem dividido, não tenho problema com isso. 
 
 
I: Quais as habilidades que você adquiriu após o treinamento do BPR? 
(5.29) 
MS: A gente nem nota de imediato. Apesar de eu não estar fazendo essa administração, 
mas eu tenho noção. Eu adquiri essa noção. Hoje em dia, se eu for comprar um 
equipamento, um fio, um cabo, eu penso e vou ver se vai ser viável, em quanto tempo 
eu vou recuperar aquele investimento. Para eu comprar um equipamento, tenho que 
saber se é viável, se vou ter lucro em cima daquilo. 
 
 
I: Como é que você reage às situações novas? 
(5.30) 
M: Eu tenho que analisar, tenho que pensar, como é que eu vou reagir. Eu não tenho 
uma fórmula. Eu ajo pela experiência mesmo, o que é que pode ser feito. 
 
 
I: O que você faz para alcançar os objetivos de sua empresa? 
(5.31) 
M: Estar sempre me aprimorando, ver o que está acontecendo no mercado. O mercado 
que a gente fala, não é em termos materiais, são as inovações tecnológicas, 
conhecimento. Num estúdio, você tem que saber a maneira de colocar os microfones, 
isso tem um estudo muito profundo. Tem a acústica da sala, se você vai trabalhar com 
microfonação, como vai captar aquele instrumento. Aqui em Pernambuco se faz muito 
maracatu, já tem um certo know-how. Se for gravar o maracatu em São Paulo, o som 
fica diferente. Os técnicos aqui têm mais experiência em gravar maracatu, o frevo 
também. O objetivo é a qualidade do trabalho, da gravação. Eu tenho que estar sempre 
pesquisando, porque muda tudo de um dia para o outro. Tem um software novo, que 
você consegue atingir um degrau a mais. Você não pode ficar parado não. Na 
tecnologia, você deve estar sempre buscando. Tem que estar todo dia vendo o que é que 
tem no mercado. 
 
 
I: Qual a nota que você dá para a equipe do BPR? 
(5.31) 
MS: 9 
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Apêndice IV 

Capacitações Técnico-Gerenciais do Banco do Povo do Recife 

 

Objetivo Geral:  

 Capacitar empreendedores/as da cidade do Recife, por meio de cursos 

que oportunizem a aquisição de competências técnico-gerenciais e empresariais 

para a gestão de pequenos negócios como alternativa de geração de trabalho e 

renda, bem como a formação de atores para a cidadania e o desenvolvimento 

local. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Favorecer o acesso dos cidadãos/ãs apoiados/as pelo Programa Banco do 

Povo do Recife, que pretendem iniciar ou que já possuem um pequeno negócio, 

à aquisição de instrumentos e de técnicas de gestão e mercado para o 

gerenciamento e sustentabilidade dos empreendimentos; 

2. Despertar o interesse sobre a temática da Economia Popular e Solidária aos 

beneficiados/as do programa. 
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Curso de Criação de Novos Negócios 

Objetivo: Contribuir para a aquisição de competências empreendedoras e 

técnico-gerenciais dos cidadão/ãs que pretendem iniciar um empreendimento, 

desde que apresentem conhecimento técnico da atividade. 

Conteúdo programático    Carga Horária: 100h 

1. Levantamento de características empresariais; 

2. Geração e seleção de idéias de negócios; 

3. Conceito de Mercado e de Marketing; 

4. Planejamento; 

5. Controle de custos e cálculo de preços; 

6. Negociação e estratégias; 

7. Gerenciamento e organização; 

8. Controles administrativos e financeiros; 

9. Instrumentos e técnicas para elaboração de um plano de negócios; 

10. Relação de gênero no mundo do trabalho; 

11. Temática sobre economia popular e solidária. 
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Curso de Viabilidade de Negócios 

Objetivo: Capacitar empreendedores/as que já possuem seu próprio negócio 

e/ou quem pretende iniciar um pequeno empreendimento, desde que 

apresentem conhecimento técnico da atividade. 

 

Conteúdo programático:    Carga Horária: 16h 

1. Comportamento empreendedor; 

2. Capacidade decisória; 

3. Dinâmica da oferta e procura; 

4. Planejamento operacional; 

5. Organização dos processos; 

6. Conceito de mercado e marketing; 

7. Controles gerenciais; 

8. Controle financeiro. 
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Cursos Modulares 

Objetivo: Contribuir para o fortalecimento dos(as) empreendedores(as) de pequenos 

negócios da cidade do Recife e do Banco do Povo do recife, procurando capacitá-los e 

assessorá-los no acesso aos processos técnico-gerenciais dos empreendimentos. 

 

Curso de Organização e Gerenciamento 

Conteúdo programático:   Carga Horária: 16h 

1. Comunicação eficiente; 

2. Planejamento operacional; 

3. Estruturas organizacionais; 

4. Métodos de gerenciamento; 

5. Capacidade decisória. 

Curso de Qualidade nas Vendas 

Conteúdo programático:   Carga Horária: 16h 

1. Fortalecer o comportamento empreendedor frente às exigências de mercado; 

2. Utilização dos 5ps do marketing para reduzir o esforço nas vendas; 

3. Planejamento de vendas; 

4. Técnicas de vendas; 

5. Comunicação no processo de vendas; 

6. Tipologias de clientes; 

7. Qualidade no atendimento como estratégia para aumentar as vendas. 
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Curso de Custos 

Conteúdo programático:    Carga Horária: 16h 

1. Planejamento, organização e controle de custos; 

2. Custos fixos e variáveis, margem de contribuição e ponto de equilíbrio; 

3. Métodos e técnicas de como calcular a capacidade máxima e identificar os 

pontos críticos de um processo produtivo; 

4. Classificação dos custos na determinação do preço de venda do produto. 

Curso de Controles Administrativos 

Conteúdo programático:   Carga Horária: 16h 

1. Como melhorar a organização e administração do negócio; 

2. Introdução a noções contábeis; 

3. Ferramentas de controles administrativos; 

4. Utilização do livro caixa; 

5. Controles de contas a pagar e a receber; 

6. Fluxo de caixa; 

7. Controle de estoques e preço. 
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Curso de Marketing 

Conteúdo programático:   Carga Horária: 16h 

1. Pesquisar o mercado para conhecer o comportamento e necessidades dos 

consumidores frente ao produto; 

2. Análise dos diferentes tipos de mercado; 

3. Trabalhar os 5ps(Produto, Preço, Promoção, Ponto e Pessoal) do marketing; 

4. Formular estratégias de marketing para lançar e/ou consolidar produtos no 

mercado; 

Curso de Mercado 

Conteúdo programático:   Carga Horária: 16h 

1. Delimitar o composto do produto no mercado; 

2. Precisar o segmento de mercado para um produto ou serviço; 

3. Formação do preço e a relação com o mercado. 
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ANEXO I 

Diagrama 3 – Fases de atendimento do Banco do povo do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco do Povo do Recife 
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