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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta de implantação de um programa de assessoria e 

capacitação empresarial para os Microempreendedores Individuais, da cidade de Campo 

Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul. Abordaremos os tipos de 

empreendedorismos, o perfil dos microempreendedores e o mercado em que estão 

inseridos e quais os mecanismos que utilizam para inovar. Aborda questões práticas sobre 

desenvolvimento empresarial e sistemas de gestão.  

Palavras chaves: Empreendedorismo. Inovação. Microempreendedor Individual.  
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1. Introdução 

Na atualidade para se manter no mercado o empresário precisa gerir seu 

empreendimento de forma eficaz e eficiente, com pleno controle de suas receitas, 

custos e despesas. Seu perfil deve ser do empreendedor diferenciado que possua 

sagacidade para sobreviver neste ambiente competitivo e que contribua com o 

desenvolvimento econômico de sua região.  

O objetivo deste trabalho é a implantação de um programa de assessoria e 

capacitação empresarial para os Microempreendedores Individuais, da cidade de Campo 

Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul. 

A realização deste estudo se justifica pela quantidade de 

microempreendedores individuais, que iniciam sua empresa sem conhecer a real 

importância da gestão financeira de seu negócio, e que isto pode resultar no 

fechamento de sua empresa.  Existe o que abrem sua empresa devido à falta de 

emprego e condições de suprir suas necessidades e de sua família, ou pelo desejo 

de ser seu próprio chefe.  

Porém tentados pela possibilidade de conseguirem credito rápido, acabam 

por se endividarem, e sem uma assessoria e, ou capacitação financeira não 

conseguem sair deste ciclo de dividas e juros intermináveis, culminando em seu 

fechamento, sendo mais um a aumentar o número de empresas que fecham suas 

portas em menos de um ano da sua abertura.  

Diante disto percebe-se a importância de um programa de assessoria e 

capacitação empresarial para os microempreendedores individuais para que 

possam competir com as demais empresas, ajudando-os a lidar com as questões 

administrativo-financeira na inovação de seus serviços ou produtos. 

Os dados foram coletados mediante a aplicação de um questionário para os 

microempreendedores individuais da cidade de Campo Grande MS, através de 

uma amostragem de 150 microempreendedores individuais.  
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2. Empreendedorismo 

O tema empreendedorismo é vastamente abordado por diversos estudiosos 

e está inserido em nosso meio nas suas mais diversas formas, seja na figura do 

empresário ou empreendedor, no voluntariado, no funcionário em seu ambiente de 

trabalho.  

De acordo com Chiavenato “O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou 

opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando continuamente. ” (CHIAVENATO, 2007, p. 03) 

Para Schumpeter “o empreendedor é a pessoa que destrói a ordem 

econômica existente graças à introdução no mercado de novos produtos/serviços, 

pela criação de novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, 

materiais e tecnologias”.  

Podemos dizer que empreender está relacionado a assumir riscos e 

responsabilidades e empreendedor é uma pessoa ou um grupo de pessoas que 

consegue criar novas oportunidades e ideias inovadoras para seu empreendimento 

ou projeto pessoal. 
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3. Tipos de Empreendedorismo 

 Os empreendedores são classificados em sete tipos: O Empreendedor por 

Necessidade, O Empreendedor Social, O Empreendedor Corporativo, O 

Empreendedor Serial, O Empreendedor Nato, O Empreendedor Cooperado, e O 

Empreendedor Herdeiro. 

  

3.1 O Empreendedor Por Necessidade 

É o sujeito que é demitido ou não trabalha, e vai à luta por necessidade e 

pela falta de oportunidade real de arranjar um emprego. Ele pode ser temporário 

(enquanto o emprego não aparece) ou permanente. Ele cria o próprio negócio por 

falta de alternativa. Só o resta a opção de trabalhar por conta própria.  

 

3.2  O Empreendedor Social 

O Empreendedor Social tem como missão de vida construir um mundo 

melhor para as pessoas, o empreendedor de negócios sociais é a pessoa que 

idealiza uma iniciativa para ajudar a resolver um problema existente, e que vai ao 

mesmo tempo dar lucro.    

São exemplos de empreendimentos sociais os que visam à educação e à 

saúde dos mais pobres, os “negócios verdes”, os que visam ao desenvolvimento 

econômico das comunidades carentes, os que visam ao bem-estar dos cidadãos 

nas cidades etc. 

 

3.3 O Empreendedor Corporativo  

É o funcionário/ colaborador que tem um espírito empreendedor e traz a 

possibilidade de inovações e novos negócios para a empresa. Geralmente são 

executivos muito competentes, com capacidade gerencial e conhecimento de 

ferramentas corporativas. Trabalham com foco nos resultados para crescer no 

mundo corporativo. 
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3.4  O Empreendedor Serial 

É aquele apaixonado não apenas pelas empresas que cria, mas 

principalmente pelo ato de empreender. É uma pessoa dinâmica, que gosta de 

desafios e adrenalina de criar algo novo, ao invés de assumir a postura de um 

executivo que lidera grandes equipes.  

Ainda que estejam em um negócio, mesmo de sucesso, começam a pensar 

em como vendê-lo, e partir para outra oportunidade. 

 

3.5 O Empreendedor Nato 

Geralmente são os mais conhecidos e aclamados., muitas vezes, 

começaram do nada e criam grandes impérios. Começam a trabalhar muito jovens 

e adquirem habilidade de negociação e de vendas.  

 

3.6 O Empreendedor Cooperado 

É o empreendedor que desenvolve sua atividade dentro de uma 

cooperativa, compartilhando com os demais cooperados, seus insumos e recursos. 

 

3.7 O Empreendedor Herdeiro 

É o empreendedor que tem a missão de levar a frente o legado de sua 

família. Muitos impérios nos últimos anos foram construídos por famílias 

empreendedoras, e empresas familiares fazem parte da estrutura empresarial de 

todos os países. 

 

3.8 Microempreendedor Individual - MEI 

É a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar 

no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa 

como sócio ou titular. 

 A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais 

para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI 

legalizado, e permite também que ele tenha um empregado contratado que receba 

o salário mínimo ou o piso da categoria(dos dois o de maior valor). 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
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4. Inovação 

Quando escutamos a palavra inovação na maioria das vezes, pensamos na 

criação de um novo produto, uma nova fórmula, para muitos inovar seria realizar 

o mesmo serviço de maneira diferente, criativa.  Existem muitas definições para a 

palavra inovação, apresentaremos a definição que consta do Manual de Oslo 

(OCDE, 2005), documento este que é adotado como referencial pelas agências de 

fomento, empresas e estudiosos. 

 

“Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005, p.55). 

 

 

Podemos perceber que inovação vai muito além de ser criativo, trata-se de 

um processo continuo de transformação de novos conceitos, ideias e modelos de 

negócios em resultados. Para tanto é preciso fazer uso de ferramentas 

metodológicas - como a análise das forças de mercado de um ramo de negócio e a 

inteligência competitiva – para alinhamento da inovação com a estratégia de 

negócio.  

O Manual de Oslo define que a inovação pode ser de produto, serviço, 

processo, marketing ou organizacional.    

 Inovação de produto ou serviço, é a introdução de um novo bem 

ou serviço no mercado, ou a mudança substancial de um bem ou 

serviço. Para que o produto seja considerado inovador é preciso sua 

aceitação no mercado – medido através de sua venda – se ninguém 

comprar ou o volume de vendas não aumentar, a inovação não 

pode ser considerada. 

 Inovação de processo, é a introdução de um novo método de 

produção ou distribuição, ou consideravelmente melhorado, que 

viabilize a redução de custos de produção, logística e a melhoria da 

qualidade dos bens produzidos ou já existentes. 

 Inovação de marketing, é a implementação de um novo método 

de marketing na empresa. Deve alterar a significativamente a 
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concepção do produto, sua imagem visual (embalagens, etc.), e 

forma de comercialização (promoções, propagandas, etc.)  

 Inovação organizacional, é a implementação de métodos 

organizacionais não utilizados anteriormente pela empresa, a fim 

de reduzir custos administrativos e de suprimentos.  É a adoção de 

novas rotinas e procedimentos; sistemas de produção enxutos; 

gestão da qualidade; etc. 

 

Para melhor compreensão exemplificamos os tipos de inovação, na figura 

abaixo  

 

 

        Fonte: Apostila disciplina 7, módulo I, p. 17. 
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5. Análise dos dados 

Efetuamos a aplicação de um questionário contendo 10 questões, com 150 

microempreendedores individuais da cidade de Campo Grande, capital do estado 

de Mato Grosso do Sul, a amostra foi realizada com os 150 microempreendedores 

individuais e dentre as informações extraídas, mostrou que 25% possuem ensino 

médio completo e que iniciam ainda jovens o seu negócio, sendo a maioria na 

faixa etária dos 31 aos 50 anos de idade, conforme ilustrado nos gráficos a seguir.   

 

 

   

Fonte: elaborada pela autora. 

         

 

Grande parte dos entrevistados relataram que se tornaram 

microempreendedores devido a falta de oportunidades e a dificuldade em 

conseguirem um emprego com carteira assinada, ou, pelos baixos salários que 

recebiam (tendo de completarem com os “bicos”), o que podemos identificar no 

gráfico 03, o ramo de atividade está ilustrado no gráfico 04, onde 45% dos 

microempreendedores atuam na prestação de serviços, ficando em segundo lugar 

o comercio com 34% e em último com 21% a indústria. 

 

11% 
14% 

25% 
15% 

19% 

15% 

Gráfico 1   Escolaridade 

Ensinso Fundamental 

Ensino Médio (cursando) 

Ensino Médio (completo) 

Ensino Superior (cursando) 

Ensino Superior (completo) 

Curso Técnico 

até 20 

anos 

de 21 a 

30 

anos 

de 31 a 

40 

anos 

de 41 a 

50 

anos 

acima 

de 50 

anos 

12 27 41 39 31 

8% 18% 27% 26% 21% 

Gráfico 2    Faixa Etária 



 

14 
 

                       
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Dando continuidade na análise da amostragem, observamos que ao serem 

questionados se participavam ou não de treinamentos e qualificações 48% 

responderam que não participam, em contrapartida ao 55% marcaram 

afirmativamente que passariam pelo programa de consultoria e capacitação 

empresarial, sendo eu especifico paras o MEI (questão 09).  

 

 

 

  
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Outro fato preocupante apontado na pesquisa é que muitos 

microempreendedores não controlam o fluxo de caixa de sua empresa, não fazem 

uso nem mesmo de uma ferramenta simples como o excel, que possui vários 

modelos de planilhas para controle de estoque, caixa, vendas ou que eles mesmo 

possam elaborar um relatório que contemple todas as entradas e saídas de dinheiro 

ocorrido diariamente em seu negócio.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

62% 

38% 

0% 0% 

Grafico 3   

Porque se tornou MEI? 

Necessidade Oportunidade 

Comer

cio 

34% 

Indust

ria 

21% 

Serviç

os 

45% 

        Grafico  4     

 Ramo de Atividade 

52% 

21% 

27% 

Gráfico 5  

Você participaria de um programa de 

consultoria e qualificação 

empresarial, especifico para o MEI?  

sim  

não 

talvez 

33% 

19% 

48% 

Grafico 6  

Você costuma participar, seminários ou 

cursos sobre gestãode empresas? 

raramente frequentemente não participa 
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Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Finalizando a amostragem, na questão 09 foi efetuada duas perguntas - O 

que é inovação? Você procura inovar em seu negócio de que forma? – Dentre as 

respostas selecionamos as cinco que mais se repetiram.  

 

 

 

O que é inovação? Você procura inovar em seu negócio de 

que forma 

Criar um novo produto.  No atendimento ao cliente e na disposição 

das mercadorias. 

É ser criativo,  Presta serviço de qualidade e personalizado. 

Novas ideias ou maneiras de prestação de 

serviços. 

Faz uso das redes sociais para divulgação 

dos produtos e serviços 

Mudar o jeito de fazer alguma coisa. Não faz nada de diferente em sua empresa.  

Não sabe o que é inovação. Não sabe criar nada. 

           Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Diante das respostas obtidas fica evidente que falta por parte dos 

microempreendedores individuais conscientização da necessidade de participarem 

de cursos de capacitação, palestras, etc. Para aprenderem a gerir seu 

empreendimento, de forma eficiente e inovadora de cunho estratégico para o 

crescimento de sua empresa, seja qual for a sua atividade.  

O SEBRAE proporciona diversos cursos, palestras e consultoria para as 

microempresas, sendo vários deles de forma gratuita ou com valor muito a baixo 

do mercado. Neste momento poderia ser levantada a seguinte questão:  “Se o 

SEBRAE já possui este programa, qual a inovação presente neste trabalho?  Está 

na forma como o programa será executado.   

10% 8% 12% 18% 10% 42% 15 12 18 
27 

15 

63 

 Gráfico 7  

Quais controles ou sistemas você utiliza na gestão de sua 

empresa? 
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6. Conclusão 

Por se tratar de um programa especifico para o microempreendedor 

individual, sua realização ocorreria nos bairros de Campo Grande, divididos por 

região para que todos fossem contemplados.  

A execução dos serviços de assessoria e consultoria será efetuada por 

acadêmicos dos cursos de contabilidade, Administração, Recursos Humanos e de 

Marketing que sejam no mínimo do sexto semestre, supervisionados por um 

profissional atuante na área de consultoria e assessoria, que ministrará os cursos e 

treinamentos conforme sua expertise.   

Para a realização das palestras e dos cursos buscaremos parcerias com a 

prefeitura de Campo Grande e as Associações de Moradores dos bairros para nos 

fornecerem o local para ministrar as aulas que a princípio ocorrerão 

quinzenalmente.  

Os serviços serão prestados de forma voluntária pelos profissionais e os 

acadêmicos terão o benefício de horas aula complementar, e claro a possibilidade 

do desenvolvimento profissional que ao se graduar já estará apto para atender a 

demanda mercado. Já possuímos um cadastro com 20 profissionais das diversas 

áreas de conhecimento, disposto a fazerem parte deste programa (alguns já fazem 

trabalhos voluntários), aos contadores que estejam em algum projeto ou programa 

de voluntário, serve para inclusão no sistema do CRC/MS, como educação 

continuada.  

Os custos e despesas para impressão das apostilas, certificados, de 

deslocamento dos profissionais (auxilio combustível), entre outras despesas que 

venham a ser necessárias para a realização dos cursos e palestras, serão 

devidamente planilhadas para comporem o valor a ser rateado entre os 

participantes, sendo estipulado o número mínimo 15 microempreendedores ou 

seus funcionários para o início das atividades. 

Conforme exposto acima, o curso será realizado próximo ao 

microempreendedor o que facilitara seu deslocamento, dentre outros benefícios: 

criar sua rede de contatos, troca de experiencias, conteúdo elaborado pautado em 

suas necessidades e limitações. A comunidade em geral também será beneficiada, 

afinal se o MEI, tem o controle de sua empresa, ciente de suas receitas e despesas, 

a probabilidade de virem a fechar as portas se torna quase remota, quanto maior o 
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número de empresas abertas, maior será a geração de emprego e do aquecimento 

da economia da região.   

Em tempos de crise como o que estamos enfrentando, o empresário precisa 

saber ser, gestor, funcionário, cliente e fornecedor, tem de estar antenado com às 

mudanças e tendências do mercado,  

Em conformidade com a análise de todos os dados, concluiu-se que os 

resultados obtidos são suficientes para confirmar a importância deste trabalho, que 

trará benefícios tanto acadêmicos, quanto para os microempreendedores 

individuais e todas as comunidades da cidade de Campo Grande-MS que serão 

impactadas com a implantação do programa de consultoria e qualificação 

empresarial para os microempreendedores individuais.   
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MICROEMPREENDEDORES 

INDIVIDUAIS 

 

Nome:  ___________________________________________________________              

 

1. Em qual faixa etária você se enquadra?  

(   )  Até 20 anos       (   )  De 21 à 30 anos    

(   )  De 31 à 40 anos      (   )  De 41 à 50 anos    

(   )  Acima de 51 anos   

 

2. Qual seu grau de escolaridade?  

(   )  Ensino Fundamental    (   )  Ensino Médio (cursando)   

(   )  Ensino Médio (completo)    (   )  Ensino Superior (cursando)    

(   )  Ensino Superior (completo)     (   )  Curso Técnico  

 

3. Você trabalha apenas nesta atividade?  

(   )  Sim. 

(   )  Não, sou empregado   

(   )  Não, exerço outra atividade.     

 

04. Qual das vantagens abaixo você considera mais relevante para o MEI, em 

comparação com as demais empresas?  

(   )  A baixa carga tributária.   

(   )  Acesso a taxas diferenciadas para obter créditos e financiamentos.    

(   )  Simplicidade e isenção dos custos para formalização.    

(   )  Dispensa de contabilidade. 

(   )  Dispensa de emissão de notas fiscais.  

 

05. Qual seu ramo de atividade? 

(   )  Comércio   (   )  Indústria    (   )  Serviços  

 

06. Porque se tornou um MEI?  

(   )  Necessidade   (   )  Oportunidade 

 

07. Que tipos de controles e sistemas você utiliza na gestão de sua empresa? 

(   )  Fluxo de caixa  

(   )  Controle de estoque  

(   )  Controle de entradas e saídas (mercadorias, produto)  

(   )  Planilha de receitas e despesas  

(   )  Cadastro de Clientes  

(   )  Nenhuma planilha ou sistema 
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08. Você participa de seminários ou cursos sobre gestão de empresas? 

(   )  Participa raramente  

(   )  Participa frequentemente  

(   )  Não participa 

 

09. O que é inovação? Você procura inovar em seu negócio de que forma?  

 

 

 

10. Você aceitaria participar de programa de consultoria e qualificação 

empresarial?  

  

(   )  Sim  (   )  Não (   )  Talvez 

 

 

  

Autorizo a publicação dos dados desta pesquisa: __________________________ 
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Total de Empresas Optantes no SIMEI, da Unidade Federativa MS, 

Município CAMPO GRANDE, por Faixa Etária, pelo Portal do Empreendedor. 

 

Faixa Etária Núm. MEI 

Total 43.589 

16-17 5 

18-20 393 

21-30 9.634 

31-40 13.813 

41-50 10.374 

51-60 6.886 

61-70 2.173 

Acima de 70 311 

Dados extraídos em: 24/06/2017 12:00 

 

 

 

 

Total de Empresas Optantes no SIMEI, da Unidade Federativa MS, 

Município CAMPO GRANDE, quantitativos, pelo Portal do Empreendedor 

 

Total Geral Masculino Feminino 

42.636 22.962 19.674 

Dados extraídos em: 24/06/2017 12:00 

 

 

 

 
Total de Empresas Optantes no SIMEI, da Unidade Federativa MS, Município CAMPO GRANDE, por 

Forma de Atuação, pelo Portal do Empreendedor. 

 

Forma Atuação 
% em relação 

à UF 

% em relação 

ao município 
No. MEI 

 
46,37% 100% 62.482 

Estabelecimento fixo 19,83% 42,77% 26.722 

Porta a Porta, postos móveis ou por 

ambulantes 
14,15% 30,52% 19.072 

Internet 4,64% 10% 6.250 

Em local fixo, fora da loja 3,98% 8,57% 5.357 

Televendas 1,92% 4,14% 2.586 

Correios 1,31% 2,83% 1.768 

Máquinas automáticas 0,54% 1,16% 727 

Dados extraídos em: 24/06/2017 12:00 
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Total de Empresas Optantes no SIMEI por município da Unidade Federativa MS, em 24/06/2017, 

 pelo Portal do Empreendedor. 

 

Município Total Optantes 

Total Geral 101.876 

AGUA CLARA 573 

ALCINOPOLIS 122 

AMAMBAI 996 

ANASTACIO 659 

ANAURILANDIA 208 

ANGELICA 181 

ANTONIO JOAO 251 

APARECIDA DO TABOADO 711 

AQUIDAUANA 1.248 

ARAL MOREIRA 324 

BANDEIRANTES 245 

BATAGUASSU 799 

BATAYPORA 397 

BELA VISTA 694 

BODOQUENA 218 

BONITO 1.574 

BRASILANDIA 296 

CAARAPO 806 

CAMAPUA 724 

CAMPO GRANDE 43.589 

CARACOL 146 

CASSILANDIA 1.037 

CHAPADAO DO SUL 960 

CORGUINHO 146 

CORONEL SAPUCAIA 428 

CORUMBA 3.009 

COSTA RICA 811 

COXIM 1.228 

DEODAPOLIS 386 

DOIS IRMAOS DO BURITI 185 

DOURADINA 200 

DOURADOS 8.922 

ELDORADO 338 

FATIMA DO SUL 551 

FIGUEIRAO 93 



 
 

 

25 
 

Município Total Optantes 

GLORIA DE DOURADOS 394 

GUIA LOPES DA LAGUNA 291 

IGUATEMI 462 

INOCENCIA 245 

ITAPORA 572 

ITAQUIRAI 364 

IVINHEMA 533 

JAPORA 88 

JARAGUARI 137 

JARDIM 1.074 

JATEI 68 

JUTI 137 

LADARIO 449 

LAGUNA CARAPA 190 

MARACAJU 1.023 

MIRANDA 589 

MUNDO NOVO 658 

NAVIRAI 1.446 

NIOAQUE 405 

NOVA ALVORADA DO SUL 740 

NOVA ANDRADINA 1.526 

NOVO HORIZONTE DO SUL 154 

PARAISO DAS AGUAS 158 

PARANAIBA 1.456 

PARANHOS 161 

PEDRO GOMES 345 

PONTA PORA 2.333 

PORTO MURTINHO 674 

RIBAS DO RIO PARDO 767 

RIO BRILHANTE 958 

RIO NEGRO 227 

RIO VERDE DE MATO GROSSO 740 

ROCHEDO 152 

SANTA RITA DO PARDO 149 

SAO GABRIEL DO OESTE 936 

SELVIRIA 221 

SETE QUEDAS 163 

SIDROLANDIA 1.469 

SONORA 588 

TACURU 113 

TAQUARUSSU 78 
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Município Total Optantes 

TERENOS 543 

TRES LAGOAS 4.948 

VICENTINA 97 

Dados extraídos em: 24/06/2017 12:00 


