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Reflexões

O que você faz hoje pode não 
existir amanhã!



Reflexões

É possível se reinventar!



Reflexões

A inovação e a tecnologia são 
fundamentais para o crescimento 
e perenização das empresas



Reflexões

E quando não é possível 
se reinventar...



A história do polo moveleiro de Bento Gonçalves e os 
grandes varejistas de São Paulo

• Investimento em mão de obra 
e maquinários

• Fornecimento sob demanda 
para prazo determinado

• Fornecimento gratuito de 
moveis para mostruário

• Aluguel do espaço cedido 
pelos varejistas para exposição 
dos móveis



Tendência das empresas

Entropia



Principais limitações da MPE

Negociação 
com 

fornecedores

Acesso ao 
crédito

Capacitação Marketing



Principais limitações da MPE

Acesso a 
mercados

Acesso às 
novas 

tecnologias
Inovação



Problemas das MPEs

Isolamento 
externo

• Não se comunica 
com empresas 
dos mesmo 
ramo.

Isolamento 
interno

• Não tem como 
expor suas 
dificuldades

Desconhecimento 
de soluções

• Desconhece 
soluções 
existentes para 
os problemas 
enfrentados



Problemas das MPEs

Desconfiança em 
auxílio externo

• Não acredita que 
seja possível.

Visão do concorrente 
como inimigo

• Impossível qualquer 
relacionamento 
com empresas 
concorrentes.

Apoio de cima para 
baixo

• As soluções 
propostas não 
interessam às MPEs



Faturamento

Aumentou em 90%  
das empresas 
participantes 

Ticket médio

Aumentou em 85% 
das empresas 
participantes

Postos de 
trabalho

Aumentou em 66%
das empresas

Processos 
empresariais

Melhoria dos 
processos 

empresariais em 
100% das empresas

Fonte: IbNeuro – Pesquisa Empreender 
2012

Pesquisa com 2400 Empresas atendidas



•

Vitivinicultores de 

Quilombo - SC

2009 2011 Percentual de crescimento

Produção de uva 65 toneladas 110 toneladas 69,23%

Produção de vinho 66 mil litros 100 mil litros 51,81%

Engarrafamento e rotulação 13,64% 100% 86,36%



1º Concurso de Vinho em Quilombo:

“O concurso passou a ser uma necessidade, pois mede a 
qualidade dos vinhos produzidos em Quilombo”. 

Lenir Peres, consultora regional do empreender pela Facisc.

Vitivinicultores de 

Quilombo - SC

Vitivinicultores unidos e competitivos:

“Hoje, alguns dos vinhos do núcleo já podem competir de 
igual para igual com qualquer vinícola. Isso é muito importante 

para os pequenos produtores”.

Gilson, empresário do NUVIQ.



Vencedores do Prêmio MPE

Vencedor da categoria de 
Comércio

Del Fino Automotivo (AL) -
da Associação Comercial de 

Maceió

Vencedor da categoria de 
Tecnologia da Informação

Uninfo (SC)- da Associação 
Comercial de Chapecó

Vencedor da categoria de 
Indústria

Paintech (SC)- da 
Associação Comercial de 

Rio do Sul



EMPREENDER

•Fortalecimento da micro e 
pequena empresa por meio do 
associativismo.



Como funciona

O empresário procura a 
ACE ou o SEBRAE no 

município e se inscreve 
no projeto.

O empresário passa a 
fazer parte de um núcleo 

setorial, que reúne 
empresas de um mesmo 
segmento: panificação, 

automecânica, 
moveleira, etc.

No núcleo setorial os 
empresários discutem 

seus problemas e com o 
apoio do consultor de 
uma ACE buscam as 

soluções.



O que normalmente é feito no núcleo setorial

Compras conjuntas

Produção de forma coletiva

Treinamento que atenda a necessidades específicas

Participação coletiva em feiras

Intercâmbio de informações

Missões técnicas e comerciais

Venda conjunta

Etc ....





O reconhecimento



Obrigado!
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