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UM ESTUDO SOBRE AS AÇÕES EMPREENDEDORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS (SP) NO PERÍODO DE 1993 A 2008 

 
 

RESUMO 
 
  
Desde o início do século XX, o tema empreendedorismo tem sido objeto de atenção por parte 
de várias correntes de pensamento. O papel do empreendedor antes visto como ser racional e 
outrora como ser social, hoje é definido como inovador e um agente prático, que explora uma 
oportunidade, destroi a ordem econômica e gera valores. Atualmente, o empreendedorismo é 
considerado um dos principais fomentadores de desenvolvimento econômico local. Nas 
localidades onde a cultura empreendedora está enraizada, as perspectivas de prosperidade 
econômica e melhoria da qualidade de vida da população são muito maiores. Entretanto, para 
que se estabeleça uma cultura empreendedora é necessário que existam ações ou políticas 
públicas e privadas. Diante da alteração na configuração produtiva do município, a partir a 
década de 1990, São José dos Campos vem adotando práticas empreendedoras como 
estratégia de desenvolvimento econômico municipal. Considerando o exposto, o objetivo 
geral deste estudo procura identificar e analisar as ações empreendedoras realizadas pelo 
poder público e privado, no período de 1993 a 2008, no município de São José dos Campos – 
SP. No presente estudo, de natureza aplicada e caráter exploratório, foram utilizadas fontes 
primárias e secundárias de documentação indireta, pesquisas bibliográficas e pesquisas de 
campo. As duas primeiras buscaram o embasamento de fontes secundárias (impressa e 
eletrônica), documentos de arquivo privado e público, fontes estatísticas, imprensa escrita, 
publicações, material cartográfico e meios audiovisuais. Para as pesquisas de campo, das 
observações diretas intensivas e extensivas, utilizaram-se como instrumento de coleta a 
entrevista, despadronizada ou não estruturada (método qualitativo) e formulários (método 
quantitativo). Foram identificadas e analisadas 31 ações empreendedoras de atores públicos e 
privados realizadas no município, sendo, seis de fomento tecnológico, quatorze de gestão, 
duas de estratégia do desenvolvimento local e nove de estratégia do desenvolvimento das 
PME´s. Verificou-se que as ações atuam no estímulo a educação empreendedora, no 
desenvolvimento de modelos negócios de base,  na facilitação o acesso ao crédito e aos 
serviços financeiros, na redução a informalidade, no apoio ao associativismo, na criação ou 
melhoria da política tributária, na formação de arranjos produtivos, nas agências de empregos 
e desburocratização de documentação. A proliferação do empreendedorismo deixa clara a 
intenção do poder público em preparar os empreendedores locais para buscarem 
oportunidades e propiciar o desenvolvimento econômico local de São José dos Campos. É 
visível que hoje no município, a imagem de cidade tecnológica não vem sendo alterada, mas 
está aliada a imagem de cidade empreendedora. 
 
 

Palavra-chave: empreendedorismo, desenvolvimento econômico local, gestão pública, ações        
empreendedoras. 



STUDY ON ENTERPRISING ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS – SP IN THE PERIOD 1993 TO 2008 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Since the beginning of the twentieth century, the subject entrepreneurship has been the object 
of attention from several schools of thought. The role of the entrepreneur before seen as a 
rational being and formerly as a social being, is nowadays defined as an innovative and 
practical agent, which operates a chance, destroys the economic order and creates values. 
Today, the entrepreneurship is considered one of the main promoters of local economic 
development. In locations where the entrepreneurial culture is rooted, the prospects of 
economic prosperity and improved quality of life of the population are much higher. 
However, in order to establish an entrepreneurial culture is necessary to exist public and 
actions or policies. In the face of change in the productive configuration of the municipality, 
since the 90's, Sao Jose dos Campos has been taking on entrepreneurial practices as a strategy 
for local economic development. Considering the exposed subject, the purpose of this study is 
identify and analyze the entrepreneurial actions undertaken by public and private, from 1993 
to 2008, in the municipality of São José dos Campos - SP. In this study, with an applied and 
exploratory nature, were used primary and secondary sources of indirect documentation, 
literature searches and field research. The first two sought the foundation of secondary 
sources (printed and electronic), private and public sources records, statistics sources, press, 
publications, cartographic material and media. For field surveys, of direct observations of 
intensive and extensive, were used as a collecting instrument the interview, nonstandardized, 
or unstructured (qualitative method) and forms (quantitative method). Were identified and 
analyzed 31 entrepreneurial actions of public and private “actors” in the municipality, with six 
of technological development, fourteen of management, two of the local development strategy 
and nine of strategic development of PME’s. It was found that the actions work in stimulating 
entrepreneurship education in developing models based businesses, facilitating access to 
credit and financial services, reducing informality, supporting associativism, the creation or 
improvement of tax policy, the formation of productive arrangements, employment agencies 
and reduction of bureaucracy. The increase of entrepreneurship makes clear the intention of 
the government to prepare local entrepreneurs to seek opportunities and provide local 
economic development of São José dos Campos. It is clear, that today in the municipality, the 
image of technological city has not been altered, but is combined with the image of 
enterprising city. 
 
 
 
Keyword: entrepreneurship, local economic development, public administration, 
entrepreneurial actions. 
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ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano  

IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IP&D - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social  

IPVS - Índice de Vulnerabilidade Social  

ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

LG - Lei Geral  

MAVALE - Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado 
de São Paulo 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador 

PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PME´s - Pequena e Micro Empresas 

PMSJC - Prefeitura Municipal de São José dos Campos  

PNAD  - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

PT - Partido dos Trabalhadores 

PRN - Partido da Reconstrução Nacional 

PRODEC - Programa Desenvolvimento Comunitário 

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 



PVPV - Projeto Vale a Pena Viver 

REVAP - Refinaria Henrique Lages 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESC - Serviço Social do Comércio 

TEA - Empreendedores Iniciais 

UNESP - Universidade Estadual Paulista 

UNIP - Universidade Paulista 

UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba 

VAF - Valor Adicionado Fiscal 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O tema empreendedorismo vem sendo objeto de maior atenção por parte de várias 

correntes de pensamento desde o início do século XX. Os economistas foram os primeiros a 

identificá-lo como a origem das transformações econômicas, ao definir o papel do 

empreendedor como um agente de transformação, destruidor da ordem econômica através da 

introdução de inovações no sistema produtivo. A racionalidade da visão dos economistas a 

respeito do empreendedor, trouxe a tona uma série de críticas dos comportamentalistas que 

viam a necessidade de estudar o papel do empreendedor concentrando-se nos aspectos 

criativo e intuitivo, vendo-os como seres humanos produtos do lugar e da época em que 

vivem. Mais recentemente, nas últimas décadas do século XX, complementando os estudos 

dos economistas e dos comportamentalistas, surgiu uma nova visão: a gerencial. Nesta, o 

empreendedor além de ser visto como um ser social, inovador, é um agente prático, com visão 

de mercado, que explora uma oportunidade criando algo que irá gerar valor. 

Atualmente, o empreendedorismo vem sendo considerado um dos principais 

fomentadores de desenvolvimento econômico de um país. Verifica-se que onde a cultura 

empreendedora está enraizada há mais tempo, as perspectivas de crescimento econômico são 

muito maiores. Entretanto, para que ela gere prosperidade econômica ao proporcionar altas 

taxas de criação de novas empresas torna-se necessária a efetiva participação dos agentes 

públicos locais, formuladores de políticas públicas, aliada a participação dos agentes privados 

para que juntos promovam a iniciativa de desenvolvimento de suas localidades.  

O nível local é meio ambiente imediato para que as micro e pequenas empresas 

nasçam, se formem e consigam criar condições favoráveis para sua sustentabilidade. Este 

desenvolvimento, a nível local, chamado de endógeno, abriga iniciativas que valorizam os 

recursos financeiros e materiais locais e, principalmente, é à base de apoio do 

empreendedorismo. 

No Brasil, desde meados da década de 1990, há mobilização em prol da cultura 

empreendedora vem se fortalecendo cada vez mais através de diversas iniciativas em todas as 

regiões do país, desde investimentos em educação empreendedora e em pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, facilidade de acesso ao capital até a disseminação da 

atitude empreendedora. Estas e outras iniciativas colocaram o Brasil entre os quinze países 

com maiores taxas de empreendedorismo no ranking mundial.  
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No cenário brasileiro deste princípio de século o processo de empreendedorismo 

mostra que o tempo de duração da atividade empreendedora vem aumentando 

consideravelmente, seja por oportunidade ou necessidade, o que auxilia, significativamente, o 

conjunto da economia tanto do ponto de vista da atividade quanto o da renda. Hoje, sabe-se 

que o fator oportunidade é a principal motivação da participação de empreendedores homens, 

enquanto, que a motivação dos empreendedores mulheres é a necessidade que buscar 

alternativa de empreendimentos para complementação de renda. Diante disto, torna-se 

importante observar que, se antes, no modelo fordista de produção a participação dos homens 

era absoluta, neste novo paradigma, o empreendedorismo, a mulher passa a participar de 

forma mais efetiva contribuindo para melhoria de vida das pessoas da localidade onde está 

inserida.  

Assim, na localidade onde a cultura empreendedora se enraíza torna-a capaz de 

impulsionar formas de empreendimentos como incubadoras de empresas, parques 

tecnológicos, micro e pequenas empresas entre ouros, voltadas ao desenvolvimento local e 

regional. 

 

1.1 Objetivos do Estudo 
 

 Considerando o exposto, o objetivo geral deste estudo procura identificar e analisar as 

ações empreendedoras realizadas pelo poder público e privado, no período de 1993 a 2008, no 

município de São José dos Campos – SP. 

 Para atingir o objetivo geral deste trabalho buscou-se realizar os seguintes objetivos 
específicos: 
 

– investigar as causas que levaram o município de São José dos Campos a adotar o 

empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento local; 

– analisar a gestão pública local no período de estudo; 

– investigar, identificar e explicar as ações empreendedoras mais relevantes 

executadas no município no período proposto para este estudo; e, 

– realizar um estudo junto a empreendedores do município a fim de verificar o 

potencial empreendedor e a visão sobre a imagem do município. 
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1.2 Justificativa 
 

A partir dos anos 50, a economia do município de São José dos Campos passou a ter 

sustentação no desempenho das grandes indústrias, a sua grande maioria de capital 

estrangeiro, responsáveis por oferecer inúmeras oportunidades de trabalho. Essas grandes 

corporações determinavam a organização e os rumos do desenvolvimento do município. 

A posição estratégica do município, próximo à Capital do Estado, aos Portos e 

Aeroportos e a Serra da Mantiqueira, sempre contribuiu significativamente para que São José 

dos Campos fosse o pólo industrial mais importante do interior paulista.  

Durante muitas décadas (...) 

  

“(...), São José dos Campos sempre foi uma cidade laboratório feita a partir de 
estímulos externos. [...] Depois da implantação do CTA (Centro Tecnológico 
Aeroespacial), da Dutra, dos investimentos multinacionais e militares, São 
José dos Campos descaracteriza-se totalmente. É quando se processa a 
transformação para a cidade-indústria bélica e multinacional, situação 
acentuada gradativamente ao longo da década de 60, acelerada em 70, 
mantendo o ritmo boa parte dos anos 80”. (SANTOS, 1996. p. 25) 

  

A partir da década de 1990, há uma alteração na configuração produtiva do município 

com a redução do número de indústrias instaladas, a mudança de algumas para outras 

localidades do país e o crescente aumento do número de empreendimentos no setor de 

comércio e serviço. 

Diante deste cenário, São José dos Campos vem a alguns anos adotando práticas 

empreendedoras como estratégia de desenvolvimento econômico municipal em razão das 

diversas transformações em suas atividades pelas quais passou ao longo dos anos.  

 

1.3 Metodologia 
  

 O presente estudo, considerando sua natureza aplicada1, tem caráter exploratório2 uma 

vez que tem por objetivo, investigar, identificar, explicar e explorar o fenômeno do 

desenvolvimento econômico do município de São José dos Campos decorrente do 

                                                 
1 Pesquisa aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 
Envolve verdades e interesses locais. (LAKATOS, MARCONI, 1996) 
 
2 Pesquisas exploratórias têm como objetivos a delimitação do tema a ser estudado, a busca de informações sobre um 
determinado assunto, a definição dos objetivos e a avaliação da viabilidade da execução da pesquisa a ser posteriormente 
realizada. Muitas vezes constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla, quando o tema escolhido é bastante 
genérico. (GIL, 1990) 
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empreendedorismo. 

 Quanto às técnicas de pesquisa adotadas para a coleta de dados/informações 

(LAKATOS; MARCONI, 1996), foram utilizadas fontes primárias e secundárias em 

pesquisas de documentação indireta, pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo.  

 As pesquisas de documentação indireta e as pesquisas bibliográficas foram 

desempenhadas para fornecer as argumentações necessárias para o embasamento teórico-

metodológico relacionadas ao objetivo proposto neste estudo, bem como para apoiar a análise 

dos dados levantados sobre o município delimitado para área de estudo. (tabela 1.1) 

   

Tabela 1.1 – Pesquisa de Fontes Secundárias  
 

Pesquisa de fontes 
secundárias 

Fontes de Documentos Tipos de Documentos 

Arquivo privado e público 
 

- Documentos oficiais: anuários, editoriais, 
leis, relatórios, correspondências, boletins 
informativos e home page. 

 

Fontes estatísticas 
 

- SEADE, IBGE, PMSJC, PNUD, GEM, 
SEBRAE, Associações, Instituto de 
Pesquisa e Universidades. 

 

Pesquisa  
Documental 
(impressa e 
eletrônica) 

Outras fontes - Imagens (Fotografias) 
 

Imprensa escrita - Livros, Dicionários, Revistas e Jornais. 
 

Publicações - Monografias, Dissertações, Teses e Artigos 
Científicos. 

 

Pesquisa 
Bibliográfica 
(impressa e 
eletrônica) 

Material cartográfico - Mapas e Gráficos 
 

Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (1996) 

  

 Para que os objetivos fossem alcançados, segundo Lakatos e Marconi (1996), foram 

realizadas pesquisas de campo de observação direta intensiva e de observação direta 

extensiva. A primeira valeu-se do método qualitativo utilizando como instrumento de coleta a 

entrevista, despadronizada ou não estruturada; já a segunda aplicou o método quantitativo 

tendo o formulário como instrumento. Em ambas utilizou-se amostra não probabilística, 

selecionada pelo critério de intencionalidade. 

 Diante da exposição dos tipos de pesquisas utilizadas nesse estudo e tendo em vista os 

objetivos propostos, serão descritos a seguir os levantamentos e coletas realizadas nas etapas 

de desenvolvimento deste trabalho. 
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Figura 1.1 – Procedimentos Metodológicos do Trabalho  
 

 

1) Levantamento bibliográfico em livros, revistas e artigos científicos sobre o 

desenvolvimento econômico local e suas transformações decorrentes dos novos modos 

de produção. 

 

2) Levantamento bibliográfico sobre os empreendedores segundo a visão economista, 

comportamentalista e gerencial em dicionários, livros, dissertações, artigos científicos. 

 

3) Levantamento documental em fontes estatísticas para obtenção de dados secundários 

que propiciem uma avaliação da evolução do empreendedorismo no Brasil, 

destacando: gênero, faixa etária, motivação e taxas de empreendedores iniciais 

(nascentes e novos), lançamento de novos produtos e o uso de tecnologias no mercado 

nacional. 

 

4) Levantamento bibliográfico e documental na busca de dados secundários em arquivo 

público, imprensa escrita, publicações e material cartográfico para descrever aspectos 

físicos da área de estudo que comprovem que São José dos Campos é um município 

que ocupa uma posição geográfica estratégica, setorizado por macrozonas, com 

Desenvolvimento Local (1) 

 

Escolha do Tema 

Levantamento de 
Dados/Informações

Poder Público Local  
(9) (10) (11)  

Fundamentação 
Teórica 

Empreendedorismo (2) (3) Área de Estudo  
(4) (5) (6) (7) (8) 

Ações Empreendedoras 
 (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Conclusões e 
Considerações
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predomínio da área urbana responsável por atender as funções socioeconômicas mais 

representativas. 

 

5) Levantamento bibliográfico e documental em arquivo público, fontes de estatísticas, 

imprensa escrita, publicações, imagens e ilustrações que possibilitem sintetizar a 

evolução urbana da área de estudo desde a sua “colonização” (1590), transcorrendo 

pelas fases do algodão, do café, sanatorial e industrial, até a década de 1990. 

 

6)  Levantamento de dados secundários demográficos, entre 1940 a 2005, para estudo do 

comportamento populacional: crescimento, saldo vegetativo, saldo migratório, taxa 

geométrica, distribuição da faixa etária, composição por gênero e faixa etária. 

 

7) Levantamento de dados sobre as condições de vida da população joseense através de 

indicadores que propiciem análise sobre a equidade social e a qualidade de vida de 

toda a população local: IDH-M (1980-1991-2000), IPRS (1992-1997-2000-2002-

2004-2006) e IPVS (2000). Os dados foram coletados em fontes de documentos 

públicos, em fontes estatísticas, imprensa escrita e publicações. 

 

8) Levantamento de dados sobre os setores econômicos do município (atividades, 

estabelecimentos e vínculos empregatícios) a fim de averiguar as mudanças ocorridas 

no sistema produtivo no período de estudo deste trabalho (1993 a 2007). 

 

9) Coleta primária de informações através de entrevista, despadronizada, pessoal e 

gravada, com a Dra. Ângela Moraes Guadagnin, Prefeita do município de São José 

dos Campos no período de 1993 a 1996, atual Vereadora no município. O objetivo é 

obter informações sobre possíveis ações empreendedoras executadas no município 

durante a gestão administrativa da entrevistada. 

 

10) Coleta secundária em imprensa escrita do resumo da entrevista de Emanuel Fernandes, 

Prefeito do município de São José dos Campos no período de 1997 a 2004, atual 

Deputado Federal, concedida para o Portal Aprende Brasil intitulada de “São José dos 

Campos: Prefeitura aposta em empreendedorismo desde os primeiros anos” e, para o 

jornalista Ricardo Julio intitulada de “Todo o poder ao povo: as lições que Emanuel 

Fernandes tirou de seus oito anos na Prefeitura”. 
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11) Coleta secundária em imprensa escrita do resumo da entrevista de Eduardo Pedrosa 

Cury, atual Prefeito do município de São José dos Campos desde 2005, concedida 

para o Sebrae, intitulada de “Aposta no empreendedorismo rende prêmio a São José 

dos Campos”. 

 

12) Coleta secundária em imprensa escrita do resumo da entrevista de Luiz Antonio 

Gargione, diretor do O Parque Tecnológico Univap, concedida para Natália Ivette 

Hewitt Paulsen. 

 

13)  Coleta de dados primários através de Formulário dirigido a empresas de micro e 

pequeno porte no município para identificação da inserção do portador de deficiência 

no mercado de trabalho (ação Integra). Amostra de 30 empresas no município, com 

quatro questões, sendo uma de múltipla escolha, uma de itens sim – não, uma de 

questão mista e uma de resposta aberta. (Apêndice B); 

 

14) Coleta de dados primários junto ao CEDEMP sobre o fluxo de participantes na Feira 

do Jovem Empreendedor de 2002 a 2008. 

 

15) Coleta de dados primários através de Formulário dirigido a 43 jovens que participaram 

de duas ações de estímulo ao empreendedorismo: Programas de Desenvolvimento de 

Talento e Profissional do Futuro. A aplicação do formulário composto por dez 

perguntas, sendo duas de respostas abertas, duas de múltipla escolha e seis de questões 

mistas. (Apêndice C);  

 

16) Coleta de dados secundários, quantitativo, junto a Sede Oficial do Projeto (CENAS - 

Centro de Atendimento Social)/Univap, sobre o total de alunos formandos no período 

de 2004 a 2007. 

 

17)  Coleta de dados primários, quantitativo, com 62 empreendedores do município que 

atuam no mercado a mais de cinco anos, amostra aleatória, através do instrumento 

formulário, composto por dez perguntas de respostas de múltipla escolha. (Apêndice  

D) 
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1.4 Estrutura do Trabalho 
  

 Este estudo apresenta-se estruturado em cinco capítulos: introdução, fundamentação 

teórica, caracterização da área de estudo, apresentação e discussão dos dados sobre 

desenvolvimento local e o empreendedorismo na área de estudo e conclusão.  

 O primeiro capítulo traz a introdução onde são definidos os objetivos do estudo, os 

aspectos que justificam a realização do mesmo e a classificação metodológica empregada 

nesta investigação. 

 No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica sobre desenvolvimento 

local sob a ótica de ativação ou reativação econômico-social de determinadas localidades ou 

regiões, bem como os principais estudos e pesquisas realizados sobre a história, definições e a 

evolução do empreendedorismo no Brasil. Dentro deste capítulo encontra-se fundamentada as 

correntes de pensamento sobre o empreendedorismo utilizadas como metodologia de 

classificação dos dados coletados. 

 No terceiro capítulo faz-se a caracterização da área de estudo, município de São José 

dos Campos – SP, destacando a sua evolução urbana do século XVI ao século XX, seus 

aspectos demográficos e de condições de vida e a sua estrutura socioeconômica no período de 

1993 a 2008. 

 No quarto capítulo apresenta-se a identificação, classificação e descrição das ações 

empreendedoras mais significativas realizadas no município de São José dos Campos no 

período entre os anos de 1993 a 2008, ressaltando-se os fundamentos teóricos e 

metodológicos necessários a discussão sobre o desenvolvimento econômico do município sob 

este novo paradigma produtivo. 

 E, por fim, o capítulo cinco apresenta a conclusão do estudo, com os principais 

resultados da pesquisa, atendendo a cada um dos objetivos propostos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Desenvolvimento Econômico Local 
 
 A prática do desenvolvimento local no Brasil surgiu a partir da percepção dos 

administradores locais da carência de seus municípios e da necessidade de tomar providências 

com intenção de melhorar a qualidade de vida da população, não apenas da geração presente, 

mas, também, das gerações futuras, passando a atuar com autonomia sobre o seu território. 

 A palavra local3 não é sinônimo de pequeno e não restringe necessariamente à 

diminuição ou redução. O conceito de local adquire, pois, a conotação de alvo socioterritorial 

das ações e passa, assim, a ser definido como o “âmbito abrangido por um processo de 

desenvolvimento em curso, em geral quando esse processo é pensado, planejado, promovido 

ou induzido”. Portanto, de certa forma, todo o desenvolvimento é local, seja este local uma 

rua, um bairro, distrito, um município, uma região de um país, um país, uma região do 

mundo. (REIS et al, 2006) 

 Desenvolvimento Local é tanto a ativação quanto a reativação econômico-social de 

determinadas localidades ou regiões com principal interesse de melhorar a vida das pessoas 

que lá vivem e provocar equidade social. Deve-se observar e analisar aspectos dos elementos 

de identidade do local que podem ser físico-territoriais, culturais, sócio-econômicos, político-

institucionais, científico-tecnológicos e ambientais que promovam o desenvolvimento a partir 

do potencial e da necessidade4 de cada localidade.  

 Alguns poderes públicos para enfrentar estas necessidades estão implementando ações 

estratégias de promoção a iniciativa de desenvolvimento de suas localidades através de 

formulações de políticas públicas. De acordo com Francisco Llorens (apud TENÓRIO, 2002), 

o enfrentamento da pobreza e suas conseqüências a ser realizado pelos poderes públicos deve 

ser feito por meio “do controle democrático exercido pelas comunidades locais e regionais e, 

em síntese, pela sociedade civil”. Segundo o autor citado por Tenório, as estratégias a serem 

seguidas são: 
                                                 
3 “O nível local é compreendido como aquele mais próximo da realidade das pessoas; o lugar de definição das necessidades e 
da realização das ações. Além dele, o nível regional seria mais o lugar de negociações das estratégias do desenvolvimento 
local, da divisão dos programas e dos serviços superiores (exemplo: uma universidade) e de coordenação das políticas 
governamentais que têm efeitos regionais (exemplo: aplicação regional de políticas)” (DOLABELA, 1999, p.41)  
  
4 Em regiões com poucas indústrias podem promover novos investidores e depois novos empreendedores; em regiões onde a 
estrutura está sofrendo uma grande alteração o viável é a atração de novos empreendedores; e em regiões onde a estrutura já 
está fixada, o importante é mantê-la e promovê-la. Portanto, o desenvolvimento só ocorrerá quando surgirem novos múltiplos 
laços de realimentação de reforço, fazendo com que esses laços gerem renda, multiplique o número de proprietários 
produtivos, eleve o nível de escolaridade da população e aumente o número de organizações da sociedade civil. 
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“(...) o Desenvolvimento mais equilibrado territorialmente; a Descentralização 
e potencialização de comunidades locais e regionais; a Iniciativa de 
desenvolvimento local e geração de emprego produtivo para enfrentar a 
pobreza e a marginalização; o importante é criar o ‘entorno’ institucional, 
econômico, social, político e cultural para impulsionar o desenvolvimento do 
potencial local; a Difusão de inovações; a Reorganização da base empresarial 
local; as Infra-estruturas básicas; os Serviços de desenvolvimento empresarial; 
e, a Capacitação de recursos humanos”. 

 

 Entretanto, não basta só à atuação da governança local, para promover o 

Desenvolvimento Local. Torna-se necessária a articulação entre diversos atores e esferas de 

poder, seja a sociedade civil, as organizações não governamentais, as instituições privadas e 

públicas, bancos e instituições de créditos, empresas de serviços urbanos e o próprio governo. 

Cada um dos atores tem seu papel para contribuir com o desenvolvimento local, que 

necessariamente não tem que ter o mesmo grau de importância já que todos atuam na mesma 

esfera: o local.  

 Dolabela (1999) afirma que todos os atores locais com sua sensibilização, mobilização 

e participação, seja ela qual for, criam uma sinergia que sinaliza positivamente para o 

desenvolvimento econômico local não como um processo mecânico, mas orgânico.  

 Deste modo o desenvolvimento de uma localidade depende dos atores que “vivem” 

naquela localidade, dos fatores culturais, econômicos, ambientais e outros já citados, que são 

primordiais para determinar a instalação de empresas que irão gerar o desenvolvimento 

econômico para um local. Meyer-Stamer (apud REIS et al, 2002, p.18) cita tais fatores, 

dividindo-os em objetivos e subjetivos. 

 

“Objetivos: Posição geográfica em relação aos mercados de compra e venda; 
Ligação à rede de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos); Oferta 
de mão-de-obra (qualificada e adequada, nível salarial); Disponibilidade de 
terrenos; Custo com energia e meio ambiente; Encargos municipais; 
Vantagens financeiras oferecidas pela cidade ou estado (incentivos fiscais, 
subvenções, etc.)” 
 
“Subjetivos: Ambiente econômico da cidade e da região correspondente; 
Imagem da cidade / região; Contatos setoriais; Universidades, instituições de 
pesquisa e tecnologia; Perfil inovador da região; e Desenvolvimento de 
associações comerciais e industriais”. 

 

 Portanto, segundo o autor, esses fatores são requisitos fundamentais a serem 

analisados na promoção do desenvolvimento local. 
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2.1.1 Novos Paradigmas de Desenvolvimento Econômico 
  

 O desenvolvimento econômico passou por importantes transformações nos últimos 

anos, principalmente pelos reflexos das mudanças que ocorreram nos modos de produção e de 

organização industrial, intensificadas com o advento da globalização econômica que trouxe 

uma nova realidade para os países. 

 O modelo de desenvolvimento dominante do pós guerra, que irradiou a partir dos 

E.U.A., chamado fordismo5, baseado em um regime de acumulação caracterizado por uma 

rápida subida do investimento per capita (em volume), mas também por um crescimento do 

consumo per capita. 

 David Harvey (1992) ressalta da seguinte maneira o regime de acumulação fordista:  

 

"O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 
fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que 
a produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 
reprodução do trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, 
uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 
sociedade democrática e racionalizada." 

  

 Este modelo exigiu novas formas de relação salarial e um alargamento do papel do 

Estado (chamado por Ford de Estado-Providência) como interventor na regulação das 

atividades econômicas, regulando os acordos salariais por exemplo. 

 A autora Pimenta (2003) comenta que o fordismo apresentou “novos procedimentos 

industriais, com a flexibilização das relações de produção, do mercado de trabalho, da 

produção em pequenos lotes e da necessidade de aumento da velocidade de giro dos capitais”. 

Verifica-se, na época, uma tendência para a concentração de empresas vertical e 

horizontalmente integradas e, com subcontratação de tarefas pouco qualificadas colocadas nas 

“mãos” das pequenas e médias empresas. Estas alterações no setor econômico, no processo de 

produção, gerou a crise do sistema fordista de produção no final dos anos 1960. As relações 

foram profundamente alteradas, principalmente no que se refere a desarticulação do trabalho 

rígido, mecanizado pelo taylorismo, que foi substituído pelo trabalho flexível. O poder 

                                                 
5 Henri Ford (1863-1947): americano, empresário, considerado o gigante da indústria automotiva, mas acima de tudo foi um 
empreendedor. Obcecado pela economia de tempos e materiais, implementou um sistema de produção adequado a sua 
estratégia de produto e de mercado, introduzindo a linha de montagem automática, onde o operário adaptava seus 
movimentos à velocidade da esteira rolante, sendo naturalmente conduzido à ritmização involuntária, de acordo com o nível 
de produção. Também estabeleceu o dia de trabalho em oito horas e a recompensa de cinco dólares para os trabalhadores de 
sua linha de montagem automática. Ford propunha uma sociedade baseada no consumo de massa e para isso, sua linha de 
montagem automática facilitaria o aumento da produtividade, do lazer e, consequentemente, o consumo.  



 28

aquisitivo dos trabalhadores crescia enquanto que as taxas de lucros caíam. O desemprego 

começou a aumentar, pesando sobre as receitas do Estado-Providência fordista. 

 A substituição total de um regime de acumulação fordista por um novo regime de 

acumulação flexível, na visão de Pimenta (2003), não se fez evidente, mas a crise econômica 

mundial6 interferiu na estrutura de competitividade das empresas.  

A autora destaca que a desaceleração da economia mundial e a crise fiscal e de 

legitimação do Estado promoveu movimentos de renovação industrial (concentrações e fusões 

industriais) e de procura e novas localizações para a atividade produtiva, buscando relações de 

trabalho mais flexíveis. Segunda ela, esta desaceleração foi constatada por David Harvey em 

sua frase: 

 

“A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e 
nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho 
mais fácil, as fusões e medidas para acelerar tempo de giro do capital 
passaram ao primeiro plano das estratégias corporativas de sobrevivência”. 
(HARVEY apud PIMENTA, 2003, p.67) 

  

 Ainda sobre a questão da renovação industrial, Pimenta (2003, p.69) comenta que (...) 

 

“(...) a concentração econômica, com a fusão de numerosas empresas pelos 
grandes grupos, provocou alterações das estruturas organizacionais que, 
modernizadas a partir do controle informacional, seleciona um perfil de 
trabalho menos numerosos e mais bem preparado tecnicamente. Na planta da 
fábrica, torna-se raro o trabalho vivo, e a presença do trabalhador é substituída 
por máquinas menores e mais eficientes, alterando o layout e o tamanho das 
firmas”  

 

A necessidade de reorganização do processo produtivo impulsionou a formação de 

empresas de diferentes tamanhos e tecnologias, baseadas numa diversidade de relações 

empresariais, que contemplou fornecedores vinculados a subcontratações. Estas 

subcontratações e a prática de pequenos negócios, o trabalho doméstico e artesanal, a 

estrutura familiar e paternalista constituem as novas modalidades de emprego do trabalho, 

incorporando e organizando as regiões/locais para este novo processo produtivo. (PIMENTA, 

2003) 

 

                                                 
6 Os Estados Unidos enviavam os seus excedentes de produção à Europa. Como nesta época, a Europa assim como o Japão, 
geravam os seus próprios excedentes na produção industrial, passaram, também, a exportá-los. Formava-se o cenário de 
competição internacional. Quando a América Latina e os países do sudeste asiático, também entraram na competição 
internacional, ocasionou à queda do dólar, moeda-reserva mundial e, conseqüentemente, aumentou o problema fiscal 
americano. O país passa a dispensar seus trabalhadores gerando um alto índice de desemprego. 
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 A intensidade cada vez maior das subcontratações por parte das indústrias contribuiu 

para um grande crescimento da demanda de serviços por parte das empresas em todas as 

indústrias. As cidades passam a ser os locais preferidos de instalação de produção de serviços 

direcionados para as indústrias, sejam elas a nível regional, nacional ou global.  

 Se a grande concentração de indústrias em um determinado local ou região significava 

um papel estratégico para as cidades na questão do desenvolvimento econômico, nos dias de 

hoje, apenas um número limitado de cidades consegue desempenhar este papel. 

 Amaral Filho (2001) observa que o desenvolvimento a partir de delimitadas regiões 

sofreu grandes transformações por um “lado provocadas pela crise e pelo declínio de muitas 

regiões tradicionalmente industriais e, de outro, pela emergência de regiões portadoras de 

novos paradigmas industriais”. O autor ressalta que (...) 

 

“(...) que tem sido observado, desde o fim da década de 1980, é que, ao 
mesmo tempo em que ocorre um movimento de extroversão por parte das 
empresas (subcontratações, alianças e fusões) e dos países (abertura comercial 
e aumento do volume do capital em circulação mundial), as regiões no interior 
dos países vêm mostrando um movimento de endogeneização, tanto das 
decisões relacionadas ao seu destino quanto do uso dos meios e dos recursos 
utilizados no processo econômico”. (AMARAL FILHO, 2001, p. 261-262) 
 

 Quanto às estratégias que conduzem ao desenvolvimento regional, Amaral Filho 

(2001), cita que podem ser classificadas em dois modelos: exógenos e endógenos.  

 O desenvolvimento baseado no modelo exógeno, baseado na atração de projetos 

(investimentos) para a região (de fora para dentro), é descrito por Manolescu e Krom (2008, 

p.157) como sendo: 

 

“[...] a forma tradicional de desenvolvimento em que não é levada em 
consideração, na formação da inteligência e cultura local, a contribuição dos 
atores locais, como os produtores, consumidores, governo, associações, 
sindicatos, consórcios e sociedade em geral, não estimulando, no local, o 
espírito empreendedor, o sistema de inovação, a integração produtiva e o 
aprendizado e conhecimento próprio do território, fatores considerados de 
grande importância para um desenvolvimento regional”. 

 

 Este modelo acontece principalmente através da instalação de empresas, geralmente de 

porte médio e grande, cuja matriz não é na região. Elas se instalam em função de algum 

atrativo que a região oferece, seja por razões logísticas, pela oferta local de trabalhadores ou, 

dentre outras razões, por incentivos do governo local que através da legislação municipal, 
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privilegia o desenvolvimento sem excesso de restrições legais desnecessárias e sem muita 

burocracia. 

 O fato de contribuírem para a cultura empresarial local não significa que ao se 

instalarem elas gerem o enriquecimento cultural dos trabalhadores local. Como já fora 

mencionado, este tipo de desenvolvimento apenas busca fatores que favoreçam suas ações 

empresariais, sem se preocupar em interagir com os atores locais. Manolescu e Krom (2007) 

descrevem que até a década de 1940 os fatores que influenciavam nas instalações eram os 

custos e os lucros, enquanto que a década de 1950 passa a destacar novos fatores como: os 

pólos de crescimento de Perroux7, a cadeia produtiva e as ligações existentes entre os vários 

segmentos dos setores produtivos das regiões e, os benefícios gerados para a instalação de 

novas empresas numa localidade onde já existe uma indústria.  

 O conceito de desenvolvimento regional endógeno tem suas origens na década de 

1970, quando surgiu como uma proposta de modelo “da base para o topo”, partindo das 

potencialidades sócio-econômicas originais de um determinado local, ao invés de modelo de 

desenvolvimento exógeno, “do topo para a base”, onde o planejamento e intervenção são 

conduzidos pelo Estado (AMARAL FILHO, 2001).  

 A principal questão do modelo de desenvolvimento regional endógeno se concentrou, 

na década de 1990, em tentar entender porque o nível de crescimento variava entre as diversas 

regiões, dispondo elas das mesmas condições na busca de fatores produtivos, como capital 

financeiro, capital humano ou tecnologia. Observando certas regiões, percebeu-se que eram 

dotadas de fatores produtivos próprios ou eram estrategicamente capacitadas para desenvolvê-

los internamente, tendo melhores condições de atingir por si só um desenvolvimento 

equilibrado. (SOUZA FILHO, 2007). 

 O economista Amaral Filho (1996, p.37) define o desenvolvimento regional endógeno, 

na década de 1990, como sendo:  

 

“(...) um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação 
de valor sobre a produção, bem como da capacidade de absorção da região, 
cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia 
local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Este 

                                                 
7 Perroux (1903-1987): através dos seus estudos sobre a concentração industrial na França e na Alemanha, elaborou a Teoria 
dos Pólos de Crescimento em 1955. Os pólos industriais de crescimento podem surgir em torno de uma aglomeração urbana 
importante (Paris) ou ao longo das grandes fontes de matérias-primas (Vale da Ruhr), assim como nos locais de passagem e 
fluxos comerciais significativos ou ainda em torno de uma grande área agrícola dependente. O pólo de crescimento tem uma 
forte identificação geográfica, porque é produto das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, 
liderados pelas indústrias motrizes. O pólo de crescimento pode vir a tornar-se um pólo de desenvolvimento quando provocar 
transformações estruturais e expandir a produção e o emprego no meio em que está inserido. 
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processo tem como resultado a ampliação do emprego, do produto, e da renda 
local ou da região, em um modelo de desenvolvimento regional definido”. 

 

 Este modelo de desenvolvimento concede aos atores públicos e privados (empresas, 

cooperativas, associações, organizações não governamentais, universidades, sindicatos entre 

outros), a responsabilidade pelas ações de investimentos em processos de crescimento e nas 

mudanças estruturais de uma região ou local. Duncan (2006) reafirma Amaral Filho com a 

visão de que o desenvolvimento endógeno é um fator agregador à economia, mas enfatiza que 

a ação da sociedade civil integrada ao econômico é a responsável pelo controle crescente 

sobre os processos de desenvolvimento das localidades e regiões. 

 Para Barquero (apud SOUZA FILHO, 2007), o desenvolvimento endógeno é 

identificado através das dimensões econômica e sócio-cultural da região. Se, por um lado, a 

sociedade empresarial local utiliza sua capacidade para organizar os fatores produtivos, de 

outro, os valores da sociedade civil e a relação social local servem de base para o 

desenvolvimento equilibrado e sustentado no longo prazo. Souza Filho (2007) utiliza-se das 

palavras de Barquero quando ele diz que (...) 

 

“(...) normalmente a forte identidade da cultura local tende a assimilar as 
novas realidades produtivas e os novos esquemas de relações sociais, e os 
novos valores encontram um eco favorável nas zonas de desenvolvimento 
local. Desta feita, tendem a integrar-se com um mínimo de custos sociais e 
culturais, já que são respostas viáveis aos problemas locais. As atividades 
industriais se integram na vida social e cultural local, incorporando novos 
valores que desenvolvem e potenciam os antigos, sem criar um certo conflito e 
contradições no processo de adaptação”. 
 

  O desenvolvimento endógeno é, deste modo, entendido como a capacidade de uma 

região ou local em valorizar e aproveitar o seu próprio potencial, promovendo mudanças 

sócio-econômicas e culturais, que desencadeiem um processo de sustentabilidade local. Uma 

das estratégias que vem sendo utilizada para a promoção de tal processo é a identificação de 

atividades produtivas existentes em uma determinada localidade. 

  

2.1.2 Formas de empreendimentos que geram o Desenvolvimento Endógeno 
 

A combinação de fatores e potencialidades para a construção de estratégias de 

desenvolvimento no sentido de desenvolver uma localidade é para Tenório et. al.(2004) (...) 
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“(...) empreender iniciativas de desenvolvimento a partir de características, 
vocações e apelo local: [...] econômica, social, cultural, ambiental e físico-
territorial, políticoinstitucional e científico-tecnológica que mantêm umas em 
relação às outras, um relativo grau de autonomia”.  
 

Para que possa haver o desenvolvimento proposto por Tenório et. al. (2004), é 

necessária a presença de vários fatores que o potencialize, como: nível educacional da 

população, pessoas que tomem iniciativas e assumam responsabilidade de empreender de 

novos negócios, sendo fundamental a participação de todos os atores.  

Além de ações básicas como infra-estrutura para o município (investimentos em 

saúde, escolas, saneamento, moradia), torna-se necessárias algumas práticas que promovam e 

desenvolvam o local. Neste sentido, muitos municípios estão se destacando como verdadeiras 

alavancas (ANPROTEC apud REIS et al, 2006), conseguindo promover iniciativas 

empreendedoras e inovadoras para se desenvolverem, como: 

 

- Incubadoras de empresas: ambientes dotados de infra-estrutura física e todo um 

conjunto de serviços de suporte, podendo ser: tradicionais, tecnológicas, 

cooperativas, culturais, artesanais, agronegócios, serviços especializados etc.; 

- Parques tecnológicos: espaços planejados para abrigar permanentemente empresas 

inovadoras, apoiando o seu desenvolvimento e competição, com integração com 

entidades de ensino e pesquisa; 

- Condomínios empresariais: espaços preparados para receber empresas dentro de 

um sistema cooperativo de rateio de custos e busca de competitividade; 

- Arranjos Produtivos Locais (APL´s): organização de empresas de um mesmo setor 

ou cadeia produtiva, que buscam se diferenciar do mercado por meio de ações 

coletivas inovadoras;  

- Cooperativas: junção de indivíduos ou empresas, com trabalho cooperado, em prol 

de um objetivo mútuo; 

- Hotel de projetos: programas implantados em instituições de ensino ou pesquisa 

com o objetivo de estimular e apoiar o surgimento de novos projetos de 

empreendimentos; 

- Escolas de empreendedores: programas desenvolvidos para estimular a cultura 

empreendedora e a criação de novas empresas, em instituições, organizações e 

mesmo cidades; e, 

- Pólos de desenvolvimento: programas para promover nas cidades o planejamento, 

desenvolvimento e implantação de projetos focados num mesmo setor. 



 33

No entanto, para Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores são necessárias outras medidas concretas para apoiar novos negócios, ou seja, 

tornam-se indispensáveis ações e programas de suporte ao empreendedorismo, como:  

 

“(...) criar uma secretaria do empreendedorismo e da inovação, para criar e 
implementar mecanismos de geração de emprego e renda; um programa de 
crédito fácil; programas de exportações como cooperativas de comercialização 
e consórcios; programas de incentivos e benefícios, como diminuição de 
alíquotas fiscais e programas de acesso à imóveis; plano diretor para 
orientação do desenvolvimento urbano, econômico e social, de acordo com os 
projetos de desenvolvimento regional; centro de convenções e feiras para 
promoção de negócios; desenvolvimento de tecnologias por meio da criação 
de centros de tecnologia, núcleos e redes de informações; e, ações para 
promoção da cultura empreendedora por meio do ensino e educação 
empreendedora”. (ANPROTEC, 2009) 

 

 

2.2 O Empreendedorismo 
 

2.2.1 Etimologia dos termos 
 

Os termos empreendedorismo ou empreendedor são substantivos derivados do verbo 

empreender que, por sua vez, tem sua origem na forma verbal latina imprehendo ou 

impraehendo. A autora Almiralva Ferraz Gomes, ressalta a origem latina, contrariando muitas 

bibliografias, afirmando que a entrada desse termo na língua portuguesa não se deu através do 

francês entrepreneur, mas diretamente do latim. Aliás, em francês, este verbo tinha uma 

forma bem próxima - emprendre - do latim e do português moderno ou de outras línguas 

neolatinas, como, por exemplo, o italiano (imprendere), o provençal (emprendre), o catalão 

(empendre) e o espanhol (emprender). Ainda segundo a autora, com relação a 

empreendedorismo, deve-se lembrar que em português é muito comum a formação de 

palavras através de derivação com uso do sufixo grego – ismos, ûs, ou através de sua vertente 

latina – ismus, i. Assim, pode-se resumir: imprehendo > empreendo + or (sufixo latino que 

indica agente) = empreendedor + ismo = empreendedorismo (GOMES , 2005). 
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2.2.2 História, conceitos e definições 
 

O empreendedorismo (entrepreneurship) surgiu na França por volta do século XVII, 

com os estudos do escritor e economista Richard Cantillon8. Considerado por muitos como 

um dos criadores do termo, apresentou uma concepção diferenciando o empreendedor (aquele 

que assume riscos), do capitalista (aquele que fornecia o capital). Ele via o empreendedor 

como um inovador e como um risk-taker (aquele que assume ou corre o risco), ou seja, 

alguém que não somente lidava com a inovação, mas também investia e corria riscos com o 

seu próprio dinheiro. 

Apesar de Cantillon ter sido o primeiro a definir as funções do empreendedor, o título 

de pai do empreendedorismo pertence ao industrial e economista francês Jean Baptiste Say9, 

que, no século XVIII, assim como Cantillon, também distinguiu os empreendedores dos 

capitalistas.  Entretanto, os dois se diferenciam por Say não considerar os riscos ou a incerteza 

como o aspecto central da função do empreendedor. Ele associou o empreendedor a um 

agente de mudanças, um inovador, a quem cabia também assumir os riscos, alocar recursos da 

maneira mais produtiva, e, desta forma, promover o desenvolvimento econômico. 

A descoberta do impacto do empreendedorismo na economia ainda é mais recente. Foi 

o economista Joseph Alois Schumpeter10, no início do século XX, o primeiro a identificá-lo 

como a origem das transformações econômicas. Segundo ele, com suas inovações, os 

empreendedores criam um novo ciclo econômico ao tornarem obsoletos os investimentos do 

passado, transformando as economias e a sociedade. A introdução de inovações no sistema 

econômico deve ser chamada  de “ato empreendedor”, realizada pelo “empresário 

empreendedor”. 

 

“O empreendedor é aquele que destroi a ordem econômica existente através da 
introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

                                                 
8 Cantillon (1680 – 1734): nascido na Irlanda foi morar na França em 1716, onde se associou ao tio banqueiro em Paris. Vivia 
de rendas e buscava oportunidades de investimentos. Era capaz de analisar uma operação identificando nela aqueles 
elementos que já eram e os que poderiam tornar-se ainda mais lucrativos. Apesar de seus escritos ficarem famosos em 1720, 
somente foram publicados após sua morte (Londres 1734), em 1755 - obra “Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral”. 
 
9 Say (1767 – 1832): nascido em uma família de mercadores de tecidos. Foi um grande admirador da Revolução Industrial na 
Inglaterra. Autor da lei dos mercados ou Lei de Say - segundo a qual, sinteticamente, a oferta de um produto sempre gera 
demanda por outros produtos. Assim, não existe crise de superprodução, uma vez que tudo o que é produzido pode ser 
consumido já que a demanda de um bem é determinada pela oferta de outros bens. 
 
10 Schumpeter (1883 – 1950): é o criador das modernas teorias do crescimento econômico. Nascido na atual República 
Checa, foi criado no extinto Império Austro-Húngaro e mais tarde radicado nos Estados Unidos. Publicou em 1912 o livro 
Die Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (A Teoria do Desenvolvimento Econômico), em que atribui as diferenças de 
comportamento da economia a um único fator: os empreendedores. 
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organização, ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 
(SCHUMPETER  apud DORNELAS, 2001, p.37) 
 
"Sempre enfatizei que o empreendedor é o homem que realiza coisas novas e 
não, necessariamente, aquele que inventa" (1934). Inovação como critério para 
o empreendedorismo: "Empreendedorismo, como definido, consiste 
essencialmente em fazer coisas que não são geralmente feitas em vias normais 
da rotina do negócio; é essencialmente um fenômeno que vem sob o aspecto 
maior da liderança. Mas esta relação entre empreendedorismo e liderança 
geral é uma relação muito complexa." (SCHUMPETER apud GARCIA, 2000, 
p.54).  

 

Os economistas Richard Cantillon, Jean Baptiste Say e Joseph Schumpeter são os três 

autores de destaque no estudo do papel do empreendedor e do impacto da sua atuação na 

corrente do pensamento econômico. Entretanto, após receberem inúmeras críticas dos 

comportamentalistas (psicólogos, psicanalistas, sociólogos entre outros), fez-se necessário 

estudar o papel do empreendedor sob a ótica do comportamento humano, concentrando-se nos 

aspectos criativo e intuitivo. 

Filion (1999, p.8) comenta as principais críticas dirigidas aos economistas: 

 

 “(...) eles não têm sido capazes de fazer a ciência econômica evoluir. 
Tampouco têm sido capazes de criar uma ciência do comportamento dos 
empreendedores. A recusa dos economistas em aceitar modelos não 
quantificáveis demonstra claramente os limites desta ciência para o 
empreendedorismo.”  

 

É importante ressaltar que os autores comportamentalistas não se opuseram às teorias 

dos economistas e, sim, realizaram seus estudos com intuito de ampliarem as características 

dos empreendedores. Eles analisaram o que são os empreendedores, a partir das atividades 

desenvolvidas por eles, isto é, começando do que fazem os empreendedores.  

O autor David C. McClelland11 foi um dos primeiros que deu início à contribuição das 

ciências do comportamento. Um empreendedor, na visão do autor, é alguém que exerce 

controle sobre uma produção que não seja só para o seu consumo pessoal. 

 

“O empreendedor foi definido como alguém que exercita controle sobre os 
meios de produção e produtos, e produz mais do que consome a fim de vendê-
la (ou trocá-la) pelo pagamento ou rendo. Foi necessário especificar “full-
time” (integral o tempo todo) porque, quase todas as tarefas das mais pré-

                                                 
11 David McClelland (1917-1998) destacou-se como estudioso na perspectiva das ciências do comportamento, impulsionando 
o conhecimento ao afirmar que as pessoas precisam de modelos comportamentais de identificação, na busca por saber quem 
passa a ser o empreendedor. Esta necessidade por modelos estaria associada ao empreendedorismo; uma vez que a 
necessidade de empreender vem de um desejo de realização pessoal nos negócios onde o indivíduo tem a chance de assumir 
riscos e ter sucesso devido à sua habilidade e não somente à sua sorte. 
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literárias sociedades engajam-se em alguma atividade empresarial como 
definido em nível tão generalizado; (...) Assim, o empreendedor foi definido 
como alguém que recebeu 75% ou mais de sua renda da atividade empresarial. 
Na prática, tais pessoas se fizeram comerciantes, artesões independentes e 
operadores de empresas .” (McCLELLAND apud GARCIA, 2000, p.50) 

 

Nessa linha de pensamento, ele destaca o papel dos homens de negócios na sociedade 

e suas contribuições para o desenvolvimento econômico, através da realização de um desejo 

controlado pela razão.  

 

"Ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de realizar 
coisas novas, por em prática idéias próprias, características de personalidade e 
comportamento que nem sempre é fácil de se encontrar. Psicologicamente, as 
pessoas podem ser divididas em dois grandes grupos, uma minoria que, 
quando desafiada por uma oportunidade, está disposta a trabalhar arduamente 
para conseguir algo, e uma maioria que, na realidade não se importa tanto 
assim. As pessoas que têm necessidade de realizar se destacam porque, 
independente de suas atividades, fazem com que as coisas aconteçam”. 
(McCLELLAND apud GARCIA, 2000) 

 

 Na visão comportamentalista, uma das conclusões tirada a respeito das características 

dos empreendedores é que eles podem ser resumidos como o modelo do ser social, sendo 

seres humanos produtos do ambiente em que vivem e, por isso, refletem as características do 

lugar e da época em que vivem.  

 O empreendedorismo, no aspecto do comportamento empreendedor, parece ser antes e 

acima de tudo um fenômeno regional. As culturas, necessidades e hábitos de uma região 

determinam comportamentos. A maneira como agem e constroem suas empresas é reflexo da 

integração, assimilação e interpretação dos seus comportamentos regionais. O relacionamento 

entre empreendedores e a população em geral mantém-se no nível regional e os 

empreendedores locais geralmente refletem a cultura de suas próprias comunidades. Eles são 

muitas vezes bons condutores de culturas regionais e podem até mesmo modificá-las. 

(FILION, 2009) 

 Os comportamentalistas dominaram o campo do empreendedorismo por 20 anos, até o 

início dos anos 1980. A partir daí, o estudo do empreendedorismo atravessou o século XX, 

crescendo e espalhando-se por quase todas as ciências humanas (social, política e 

comportamental) e econômicas, abrangendo uma nova visão: a gerencial. 
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 O filósofo e economista Peter F. Drucker12 fez diversas observações sobre o 

empreendedorismo, afirmando que empreender é: prática; visão de mercado; evolução, e 

ainda que:  

 

“O trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios é 
fazer os negócios de hoje serem capazes de fazer o futuro, transformando-se 
em um negócio diferente” (...) “Empreendedorismo não é nem ciência, nem 
arte. É uma prática.” (DRUCKER apud GARCIA, 2000, p.44-45) 

 

Seguindo os estudos de Schumpeter sobre a inovação, Drucker afirma que ela é a 

ferramenta própria dos empreendedores, devendo ser tratada como uma disciplina que pode 

ser ensinada e aprendida, e que leva o empreendedor a tomar conhecimento de como e onde 

pode obter o sucesso. (DRUCKER, 1987) 

Em seu livro Inovação13 e Espírito Empreendedor (1987), o autor descreve os 

empreendedores como agentes que provocam mudanças por si mesmos, a fim de explorá-las 

como uma oportunidade, criando algo que irá gerar valor. Para ele, não basta apenas abrir um 

novo negócio para que haja empreendedorismo, é fundamental que esse negócio crie algo 

inovador em termos de mercado, produto, ou similar, para que seja então considerada uma 

ação empreendedora típica.  

 

“A inovação e o espírito empreendedor são portanto necessários na sociedade 
tanto quanto na economia; na instituição de serviço público tanto quanto em 
empresas privadas. E precisamente porque a inovação e o empreendimento 
não constituem algo radical, mas um passo de cada vez, um produto aqui, uma 
diretriz lá, um serviço público acolá; são enfocados nesta oportunidade e 
naquela necessidade; o empreendimento é pragmático e não dogmático, e se 
propõe manter qualquer sociedade, economia, indústria, serviços públicos, ou 
empresas, flexíveis e auto-renovadoras. O espírito empreendedor e a inovação 
realizam (...) por meio de uma revolução em cada geração, e eles fazem isso 
sem derramamento de sangue, guerra civil, ou campos de concentração, sem 
catástrofe econômica, deliberadamente, com direcionamento, e sob controle.” 
(DRUCKER, 1987) 

  

A essência do empreendedor, na visão gerencial de Drucker, é a de alguém que 

transforma idéias inovadoras em ações lucrativas, vendo nas mudanças as oportunidades de 

                                                 
12 Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005): filósofo e economista, de origem austríaca, considerado o pai da gestão moderna, 
subentendendo-a como a ciência que trata sobre pessoas nas organizações.  
 
13 As inovações eficazes começam pequenas, procuram fazer uma coisa específica, exigem pouco dinheiro, pouca gente e um 
mercado limitado. Porém, elas sempre têm de visar a liderança. Isto é, o empreendedor necessita ir fazendo os ajustes e 
mudanças necessárias para transformar a novidade em um grande negócio.  
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negócios. Mas, esta transformação de idéias deve ser realizada com muito cuidado para que a 

inovação seja uma necessidade presente e não apenas uma possibilidade futura. 

Segundo o professor Jeffry A. Timmons14 (apud DORNELAS, 2001, p.19), “o 

empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a 

revolução industrial foi parta o século XX.”, e ainda, (...) 

 

“(...) é fruto dos hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias mais 
empreendedoras do que outras, assim como cidades, regiões, países. Na 
verdade aprende-se a ser empreendedor pela convivência com outros 
empreendedores (...) o empreendedor aprende em um clima de emoção e é 
capaz de assimilar a experiência de terceiros.” (TIMMONS apud GARCIA, 
2000) 

 

Continuando, o autor acredita que o empreendedor é alguém capaz de identificar, 

agarrar e aproveitar oportunidade, buscando e gerenciando recursos para transformá-la em 

negócio de sucesso. 

O canadense Filion15 (1991), autor da teoria visionária sobre empreendedorismo, 

ampliou o âmbito de ação do empreendedor ao perceber que “o empreendedor imagina, 

desenvolve e realiza visões”. Essas três concepções talvez possam sintetizar as centenas que 

existem nesse campo de estudo pré-paradigmático em que praticamente não há consensos 

estabelecidos. 

Na visão de Filion e Dolabela16, o empreendedor é um identificador de oportunidades 

de negócios que cria e define contextos, visualiza situações, determina objetivos, projeta e 

concebe estruturas organizacionais as quais põe em funcionamento no sentido de explorar a 

oportunidade existente. Estas visões podem ser constatadas em suas falas abaixo descritas: 

 

“Um empreendedor é uma pessoa imaginativa, caracterizada pela capacidade 
de fixar metas para si e alcançá-las. Ele manifesta perspicácia para detectar 
oportunidades e aprende com este tema, tomando decisões relativamente 
moderadas, mas sempre com objetivo de inovar”. (FILION apud GARCIA, 
2000, p.46) 

                                                 
14 Jeffry A. Timmons (1942 – 2008): considerado uma das maiores autoridades mundiais em empreendedorismo. Foi o 
pioneiro na educação empreendedora nos Estados Unidos. Suas idéias sobre empreendedorismo são citadas em qualquer livro 
sobre o assunto. Ele era professor da Babson College e ao longo de sua vida escreveu mais de 20 livros, destacando-se best-
seller "New Venture Creation”. 
 
15 Louis Jacques FILION: professor e pesquisador do Centro de Empreendedorismo no HEC Montreal, Canadá. Seu nome 
sempre influenciou o trabalho de muitos dos estudiosos do empreendedorismo no Brasil, como o de Fernando Dolabela. 
 
16 Fernando Dolabela: é criador da metodologia de ensino de empreendedorismo mais divulgada no Brasil e coordenador 
regional de programas de ensino da matéria. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais e consultor de várias 
entidades de apoio e fomento a pesquisa. 
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“Em uma economia movida pelas grandes empresas e pelo Estado, nada mais 
natural do que formar empregados. No entanto, este modelo, dirigido à criação 
de empregados para grandes empresas, cumpriu sua missão. Esgotou-se, 
diante das profundas alterações nas relações de trabalho e na produção. Ao ter 
seu eixo deslocado para os pequenos negócios e o auto-emprego, as 
sociedades se vêem induzidas agora a formar empregadores, pessoas com uma 
nova atitude diante do trabalho e com uma nova visão de mundo.” 
(DOLABELA, 1999). 

  

 Dolabela (1999, p.68), assim como o economista Schumpeter, acredita que o 

empreendedor é um agente de mudança que impulsiona a economia, pois atua em qualquer 

área e é “alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade”. Ele pontua que o 

empreendedor é fator de desenvolvimento, não só econômico, mas também humano e social. 

 
“O papel e a importância do empreendedor são, hoje, reconhecidos em todos 
os recantos das ciências que lidam com o desenvolvimento humano e social. 
Tudo indica ser ele, o empreendedor, a fagulha capaz de disparar, não só o 
processo de desenvolvimento econômico, mas, principalmente, humano e 
social”.  

 

Como foi visto, vários autores e pensadores tentaram estabelecer uma definição única 

para o termo empreendedorismo e para a pergunta “Quem é o empreendedor?”.  

Filion (1999) e Dolabela (1999) mencionam que apesar do grande número de 

pesquisas nesse campo, não foi possível estabelecer um aspecto científico único do 

empreendedor. Assim, concluem os autores que todos os estudos já realizados são falhos, pois 

não levaram em consideração os elementos que realmente identificam o perfil do 

empreendedor. 

 

“[...] até hoje não foi possível estabelecer cientificamente um perfil 
psicológico do empreendedor, devido às inúmeras variáveis que concorrem na 
sua formação. [...] Assim, o perfil do empreendedor certamente será diferente 
em função do tempo que está no mercado (empreendedores que começaram há 
dois anos têm perfil diferente dos que atuam há vinte anos). Também influem 
a experiência de trabalho, a região de origem, o nível de educação, a religião, 
a cultura familiar. Portanto, pesquisas nessa área devem considerar todos esses 
elementos na amostragem, o que não foi feito pelos comportamentalistas 
(DOLABELA, 1999). 

 

 Na intenção de uma revisão dos estudos sobre o empreendedorismo e o perfil do 

empreendedor apresentados pelos autores até o momento, a tabela abaixo consolidariza as 

discussões já desenvolvidas. 
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Tabela 2.1 – Características dos empreendedores segundo a visão economista, 
comportamentalista e gerencial. 

 
Inovação Otimismo Capacidade de aprendizagem 
Visão Orientação para resultados Habilidade na utilização de recursos 
Liderança Originalidade Sensibilidade 
Iniciativa Habilidade para conduzir situações Tendência em confiar nas pessoas 
Independência Necessidade de realização Dinheiro como medida de desempenho 
Criatividade Autoconsciência  Riscos Moderados 
Oportunistas Autoconfiança Envolvimento em longa prazo 

 

 Os autores Melo Neto e Fróes (2002, p.6) conceituaram o empreendedorismo de forma 

mais abrangente que os outros autores acima citados, sendo um termo utilizado para “designar 

os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu 

universo de atuação”.  Em seus estudos concluíram que há quatro correntes de pensamento 

sobre os estudos e desenvolvimento do empreendedorismo (tabela 2.2), onde uma não exclui a 

outra e, por isso, têm-se vários seguidores de uma ou mais dessas correntes. 

 
 

Tabela 2.2 – As correntes de pensamento sobre o empreendedorismo. 
 

Correntes 
 
 

Itens 

Empreendedorismo 
como Fomento 

Tecnológico 
 

(1) 

Empreendedorismo 
como  

Gestão 
 

(2) 

Empreendedorismo 
como Estratégia de 
Desenvolvimento 

Local - DL 
(3) 

Empreendedorismo 
como Estratégia de 
Desenvolvimento 

das PME´s 
(4) 

Objetivo 

Criar, desenvolver 
e gerenciar 
empresas 

emergentes 

Difundir a prática 
da gestão 

empreendedora 

Difundir políticas 
de DL com base no 

fomento ao 
empreendedorismo 

local 

Garantir o 
desenvolvimento 

das micros e 
PME´s 

Foco 

Empresas 
emergenciais 

Melhoria da gestão Maior 
desenvolvimento 

econômico e social 
em nível local 

Auto-
sustentabilidade 

das micros e 
PME´s 

Locus 
Incubadoras e 

Parques 
Tecnológicos 

Universidades e 
escolas de 
negócios 

Agências e fóruns 
locais de DL 

Sistema Sebrae 

Fonte: Melo Neto e Fróes  (2002, p.7). 
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(1) Corrente dos adeptos da pesquisa como base para a difusão do empreendedorismo, visto 

como um ramo da administração de empresas enfatiza a criação, o desenvolvimento e a gestão 

de novas organizações. Os partidários desta linha de pensamento participam do movimento 

das incubadoras, cujo órgão representativo no País é a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas – ANPROTEC17. 

 

(2) Os professores e consultores com atuação nas universidades e programas de pós-

graduação são os defensores desta corrente. Para eles o empreendedorismo é uma disciplina, 

um campo de estudos da arte e da ciência gerencial para a formação de novos empreendedores 

e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. 

 

(3) O empreendedorismo nesta corrente é visto como uma política de ação do governo, das 

empresas e da comunidade, gerando uma alternativa para a promoção do desenvolvimento 

econômico e social locais. São partidários desta corrente os gerentes, consultores e técnicos 

que atuam em programas e projetos de Desenvolvimento Local – DL. Os autores, Melo Neto 

e Fróes (2002, p.7), definem o Desenvolvimento Local como sendo (...) 

 

“(...) uma estratégia de indução ao desenvolvimento que prevê a adoção de 
uma metodologia participativa, pela qual mobilizam-se recursos da sociedade 
civil, em parceria com o Estado (com os três níveis de governo) e com o 
mercado, para a realização de diagnósticos da situação de cada localidade, a 
identificação de potencialidade, a escolha de vocações e a confecção de planos 
integrados de desenvolvimentos.” 

 

(4) Esta pode ser considerada a corrente mais antiga, onde devem ser citados os que usam o 

empreendedorismo como suporte indispensável ao desenvolvimento auto-sustentável das 

Micros, Pequenas e Médias Empresas – PME´s, e cujo órgão representativo no país é a 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE18. 

                                                 
17 ANPROTEC: é a associação que atua no segmento do empreendedorismo inovador há 22 anos, representando os interesses 
das incubadoras de empresas, parques tecnológicos e empreendimentos inovadores no Brasil.  Ela atua por meio da promoção 
de atividades de capacitação, articulação de políticas públicas e geração e disseminação de conhecimentos. (ANPROTEC, 
2009) 
 
18 A instituição foi criada em 1972, com o nome de Centro Brasileiro de Assistência Gerencial a Pequena Empresa. Em 1990, 
pelo decreto 99.570, que complementa a Lei 8029/90, a entidade transformou-se em uma instituição privada, sem fins 
lucrativos e de utilidade pública, mantida por repasses das maiores empresas do país, proporcionais ao valor de suas folhas de 
pagamento. Assim, ampliou sua estrutura de atendimento para todos os estados do país, tendo como objetivo a capacitação 
pessoas e o apoio na criação e desenvolvimento de micro e pequenos negócios estimulando o empreendedorismo no país. 
(SEBRAE, 2009) 
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2.2.3  Relação entre o Desenvolvimento Econômico Local e o      
Empreendedorismo 
  

 Até o fim dos anos 1970, o Estado e as grandes empresas eram considerados os únicos 

suportes econômicos relevantes para a sociedade. Entretanto, nos anos 1980, fatores como o 

endividamento crescente dos governos, o aumento da concorrência dos mercados, a utilização 

intensiva de tecnologia nos processos produtivos propiciaram o surgimento de um novo 

paradigma econômico: o empreendedorismo. 

 Como as grandes empresas passaram a produzir mais com menos empregados, como 

já fora mencionado, as únicas criadoras de empregos passaram a ser as micro e pequenas 

empresas (PME´s) que não mais se restringiram ao mercado local ou regional (doméstico), 

mas começaram a concorrer no mercado internacional.  

 Para Dolabela (1999) uma das características das PME´s é sua dependência da 

comunidade local, com todos os seus atores – públicos e privados – que poderá ou não estar 

dotada de fatores importantes a um ambiente favorável ao empreendedorismo, a vontade 

comunitária de implementação de uma rede de negócios, instituições de apoio, facilidades 

para obtenção de financiamentos etc. Portanto, para o autor, o nível local é o meio ambiente 

imediato das PME´s, pois é nele que elas nascem e se formam e conseguem condições 

favoráveis ao surgimento de idéias e projetos.   

 Assim sendo, pode-se concluir que o desenvolvimento econômico local é endógeno, 

porque emerge das iniciativas e do dinamismo dos atores que nele atuam, valoriza os recursos 

financeiros e materiais locais e, principalmente, apóia o empreendedorismo, disseminando-o 

fortemente entre os seus atores e nas PME´s locais, como fontes de geração de emprego. 

(DOLABELA, 1999) 

 

2.2.4 A Evolução do Empreendedorismo no Brasil  
 

Desde 1999, baseado em indicadores da atividade empreendedora, foi organizado, 

pelo Babson College (EUA) e pela London Business School (Inglaterra), o projeto 

denominado de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ou Pesquisa GEM, como é 

conhecido no Brasil. Mediante coletas anuais em mais de 60 países sobre dados econômicos e 

demográficos, busca realizar uma avaliação abrangente do papel do empreendedorismo como 

principal propulsor do desenvolvimento econômico de um país. A última Pesquisa GEM 
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(2008), aponta que a cada ano, os resultados da pesquisa têm influenciado na reformulação de 

programas, políticas e ações institucionais que apóiam o desenvolvimento da atividade 

empreendedora. 

 Para o GEM (2008, p.134), o conceito de empreendedorismo é:  
 

“Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, 
como por exemplo uma atividade autônoma, uma nova empresa, ou a 
expansão de um empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de 
indivíduos ou por empresas já estabelecidas.” 
 

 De acordo com Dolabela (1999), o estudo contém recomendações a países que buscam 

o desenvolvimento econômico, valendo-se dos dados capturados para facilitar comparações 

entre os países a respeito da atividade empreendedora nacional, estimar o papel da atividade 

empreendedora no crescimento econômico e facilitar políticas que possam ser eficazes no 

incremento dos negócios. 

 Segundo Reynolds (apud DOLABELA, 1999, p.40-41), um dos coordenadores do 

Relatório GEM, esta pesquisa (...) 

 

“(...) fornece evidências conclusivas de que a principal ação de qualquer 
governo para promover o crescimento econômico consiste em estimular e 
apoiar o empreendedorismo, que deve estar no topo das prioridades das 
políticas públicas. Em países onde tais políticas são mais efetivas, [...] as 
perspectivas de crescimento econômico são significativamente maiores”.  

 

Para avaliar o nível da atividade empreendedora de cada país, entrevistam-se membros 

da população adulta (18 a 64 anos), selecionados por meio de amostra probabilística de cada 

país participante, que irá proporcionar estimativas diretas da participação das populações na 

dinâmica de criação de novos negócios. Os empreendedores identificados são classificados 

conforme seu estágio, motivação para empreender e suas características demográficas. 

 Quanto ao estágio foi desenvolvido um modelo de pesquisa, denominado de processo 

empreendedor, que abrange a maior parte da vida de um empreendedor ao longo dos anos, 

desde sua criação e fases iniciais até sua consolidação, à frente de um empreendimento 

estabelecido (figura 2.1). (GEM, 2006, p.33) 
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Figura 2.1 - O Processo Empreendedor do Projeto GEM. 
Fonte: Reynolds (apud GEM, 2006, p.33) 
 

A figura acima apresenta os quatro estágios do processo empreendedor com três 

pontos de transição marcando as barreiras típicas ao empreendedorismo.  

O primeiro estágio do processo, a concepção, consiste do fato de pessoas dentre a 

população adulta contemplar a idéia de iniciar um negócio. Seus motivos podem estar 

baseados na visualização de uma oportunidade, ou podem ser por falta de alternativas de 

emprego.   

Uma vez que tenham iniciado algumas atividades concretas relacionadas à criação 

desse negócio, as pessoas completaram o primeiro estágio, passando da concepção para o 

estágio de Empreendedores Iniciais, que compõem uma taxa denominada TEA. Elas podem 

ser consideradas como empreendedores nascentes19 (primeira parte do segundo estágio) ou 

empreendedores novos20 (segunda parte do segundo estágio). 

A primeira parte do segundo estágio reflete a empresa nascente na medida em que ela 

se desenvolve e se torna um negócio operacional (nascimento da empresa). Existem muitos 

aspectos diferentes que devem ser considerados neste estágio: no aparecimento de uma 

intenção de criar um negócio (por exemplo, ter uma idéia, buscar informação), em definições 

de limites (registros, abertura, cartões de visita), em definições baseadas em recursos 

(moradia, pessoal, estoque) e em definições motivadas por trocas (primeiro cliente, primeiro 

fluxo de caixa) que oferecem uma visão geral dos momentos de início percebidos. (GEM, 

2006). 

A distinção entre o segundo e último estágio tem a ver com a idade da empresa criada 

pelo empreendedor. As empresas que podem ter pago salários por mais de três meses e menos 

                                                 
19 Empreendedores nascentes: aqueles à frente de negócios em implantação, buscando espaço no mercado, escolha de setor, 
estudo de mercado etc. e, que, se chegaram a gerar remuneração, o fizeram por menos de três meses. (GEM, 2005) Podem 
atuar num esforço para criar uma empresa de negócios autônoma, independente ou um novo empreendimento patrocinado 
por um negócio existente que pode ser uma nova filial ou subsidiária. 
 
20 Empreendedores novos: aqueles cujo seus negócios já estão em funcionamento e geraram remuneração por pelo menos três 
meses. 
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do que 3 anos e meio (42 meses) são consideradas “novas”. As que pagaram salários por mais 

de 3 anos e meio são consideradas “empresas estabelecidas”, empresas que sobreviveram ao 

“risco da novidade”. 

 Finalmente,  

 

“(...) deve-se observar que o processo empreendedor descrito na [figura 2.1] é 
continuamente influenciado por fatores políticos, sociais e econômicos. 
Assim, a situação econômica, o clima empreendedor e as atitudes em relação 
ao empreendedorismo precisam ser levados em conta ao se analisar as 
diferenças existentes entre os países e seu desenvolvimento ao longo do 
tempo”. (GEM, 2006, p.35) 
 

Quanto à motivação para empreender, os empreendedores podem ser orientados por: 

oportunidade, quando motivados pela percepção de um nicho de mercado em potencial; ou 

necessidade, quando motivados pela falta de alternativa satisfatória de trabalho e renda.   

As variáveis gênero, idade, renda familiar e escolaridade são consideradas como 

análise quanto às características demográficas dos empreendedores. 

O projeto no Brasil completou em 2008 nove anos de edição ininterrupta, 

constituindo-se em um valioso acervo de informações que revelam detalhes sobre o 

comportamento do empreendedor brasileiro. 

Pela primeira vez desde que a pesquisa foi iniciada no Brasil, o país ficou fora do 

grupo dos dez países com maiores taxas de empreendedorismo, registrando uma taxa de 

12,02, ocupando a 13ª posição no ranking mundial de empreendedorismo (figura 2.2). A 

GEM (2008, p. 24-25) enfatiza que a mudança se deve principalmente à alteração no conjunto 

de países participantes da pesquisa, por isso não significa necessariamente uma piora relativa 

do Brasil.  

Países como Bolívia (29,82%), Angola (22,71%), Macedônia (14,5%) e Egito (13,1%) 

realizaram a pesquisa GEM pela primeira vez neste ano e ocuparam posições entre os dez 

países com as maiores taxas de empreendedorismo. A TEA apresentada pelo Brasil em 2008 

ficou próxima das taxas obtidas por Uruguai (11,90%) e Chile (13,08%) e semelhante também 

às apresentadas por Índia (11,49%) e México (13,09%). 

A TEA média brasileira no período de 2001 a 2008 foi de 12,72% contra uma TEA 

média dos demais países GEM de apenas 7,25%. Isso reforça que o Brasil é um país de alta 

capacidade empreendedora e, que, na média no período o brasileiro é 75,58% mais 

empreendedor que os outros. (GEM, 2008, p.27) 
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Figura 2.2 – Evolução da Taxa de Empreendedores Iniciais (TEA) Brasileiros comparada com a Média 

dos Países Participantes (GEM 2001- 2008). 
Fonte: GEM (2008, p.28). 

 

Em 2001, o Brasil tinha 9,2% empreendedores nascentes para 5,0% de 

empreendedores novos e, em 2008 registrou 2,9% de empreendedores nascentes para 9,3% de 

empreendedores novos (tabela 2.3; figura 2.3). Nesse sentido, a atividade empreendedora 

demonstra um aumento do tempo de duração que auxilia significativamente o conjunto da 

economia tanto do ponto de vista da atividade quanto o da renda. (GEM, 2008) 

 

Tabela 2.3 – Taxas do número de empreendedores iniciais brasileiros, em relação aos países 
participantes do GEM (2001- 2008). 

 
Empreendedores Iniciais 

Nascentes Novos Total (TEA) Ano 

Taxa (%) Taxa (%) Taxa (%) Posição 
2001 9,2 5,0 14,20 5 
2002 5,7 8,5 13,53 7 
2003 6,5 6,9 12,90 6 
2004 5,0 8,9 13,48 7 
2005 3,3 8,2 11,32 7 
2006 3,5 8,6 11,65 10 
2007 4,3 8,7 12,72 9 
2008 2,9 9,3 12,02 13 

Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
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Figura 2.3 – Taxas do número de empreendedores iniciais brasileiros, em relação aos países participantes 
do GEM (2001 a 2008). 

Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
 

 Considerando-se a evolução desde 2001, observa-se uma inversão na proporção entre 

os empreendedores nascentes com relação aos empreendedores novos. Esse comportamento é 

influenciado pela diminuição na taxa de empreendedores nascentes ao longo dos anos (figura 

2.4), uma vez que as taxas de empreendedores novos a partir de 2004 encontram-se 

praticamente estabilizadas. 

 

 
Figura 2.4 – Evolução das Proporções dos Empreendedores Nascentes e Novos do Brasil.  
Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
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 A motivação para iniciar uma atividade empreendedora é um dos temas relevantes 

para a pesquisa GEM, principalmente para se conhecer melhor a natureza do 

empreendedorismo em países em desenvolvimento. A taxa de empreendedorismo por 

oportunidade reflete o “lado positivo” da atividade empreendedora nos países. Neste quesito, 

o Brasil ocupou posição de destaque no ranking apenas em 2001 (6ª) e em 2003 (10ª). (tabela 

2.4; figura 2.5) Essa porção de empreendedores é aquela que iniciou sua atividade para 

melhorar sua condição de vida ao observar uma oportunidade para empreender.  

 O outro extremo da atividade empreendedora é aquele em que as pessoas empreendem 

diante de uma necessidade. Neste caso, o Brasil sempre se colocou até a 10ª posição no 

ranking, caindo para a 11ª em 2008.  

 

Tabela 2.4 – Taxas da motivação de empreendedores brasileiros em relação aos países 
participantes do GEM (2001 a 2008). 

 
Motivação dos Empreendedores Iniciais 

Oportunidade Necessidade Ano 

Taxa (%) Posição Taxa (%) Posição 
2001 8,5 6 5,7 3 
2002 5,8 16 7,5 1 
2003 6,9 10 5,5 5 
2004 7,0 18 6,2 8 
2005 6,0 15 5,3 4 
2006 6,0 20 5,6 6 
2007 7,2 13 5,3 6 
2008 8,0 13 4,0 11 

Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
 

Segundo o Relatório da GEM (2008), o Brasil pela primeira vez merece destaque pelo 

fato de o GEM Brasil demonstrar que a cada dois empreendedores por oportunidade há um 

por necessidade. 
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Figura 2.5 – Taxas da motivação de empreendedores brasileiros em relação aos países participantes do 

GEM (2001 a 2008). 
Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
 

 Em 2007, as mulheres representavam 52% dos empreendedores no Brasil, invertendo 

uma tendência histórica quando considerado o período 2001-2007. Pode-se observar com 

mais clareza essa inversão quando se destaca o ano de 2001, quando os homens 

empreendedores representavam 71% contra 29% das mulheres (tabela 2.5; figura 2.6). Apesar 

da queda de 1,9% da participação da mulher em 2008, esta se mantem em maioria dentre os 

empreendedores iniciais. 

 

Tabela 2.5 – Empreendedores Iniciais por gênero no Brasil (2001 a 2008). 
 

Gênero dos Empreendedores Iniciais Ano 
Taxa de Homens (%) Taxa de Mulheres (%) 

2001 70,9 29,1 
2002 57,5 42,5 
2003 53,2 46,8 
2004 56,6 43,4 
2005 50,0 50,0 
2006 56,2 43,8 
2007 47,6 52,4 
2008 49,5 50,5 

Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
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Figura 2.6 – Empreendedores Iniciais por gênero no Brasil (2001 a 2008). 
Fonte: GEM( 2001 – 2008). 
 
 
 A necessidade é o fator de motivação para a mulher iniciar o empreendimento. Esses 

dados confirmam a tendência apresentada pelos dados da PNAD, que indicam que as 

mulheres buscam alternativa de empreendimentos para complementar a renda familiar, ou 

ainda porque nos últimos anos elas vêm assumindo cada vez mais o sustento do lar como 

chefe da família. (GEM, 2007) 

 Conforme destaque dado pelo SEBRAE (2009, p.10) em seu Jornal de Negócios 

referente à última pesquisa, os jovens na faixa de 18 a 24 anos que empreendem representam 

15% dos empreendedores brasileiros, compreendendo 3,82 milhões de indivíduos. 

Dornellas (2009) critica esta representação alegando que os jovens deveriam ser os 

mais inovadores, buscando novos modelos de negócios, novas tecnologias, novas soluções 

para problemas antigos e atuais. Para o autor, os jovens, na verdade, precisam identificar 

oportunidades para atender à sua própria demanda. “Afinal, são os mais antenados com o 

desenvolvimento tecnológico, têm acesso a informação e vivem no mundo do pragmatismo, 

entendem o significado de comunidade, de relacionamento etc.”. 

 A veracidade das palavras de Dornellas pode ser encontrada no relatório da Pesquisa 

GEM de 2008. Entretanto, a pesquisa aponta não somente os jovens (18-24 anos), mas os 

adultos de meia idade (55-64 anos), envolvidos em atividades empreendedoras iniciais e 

segmentadas por motivação (necessidade ou oportunidade), destacando suas características de 

renda, escolaridade e tipo de atividade, bem como em relação às políticas e instrumentos de 

apoio (indicadas e implantadas). 
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 O Brasil ocupa a terceira posição no ranking em termos de participação de jovens 

empreendedores (25%) e a quadragésima posição de participação do adulto de meia idade 

(55-64 anos) no empreendedorismo (3%), dentre os quarenta e dois países analisados. (figura 

2.7) 

 

 
Figura 2.7 – Posição dos Empreendedores Iniciais do Brasil por faixa etária em 2008. 
Fonte: GEM (2008, p.92). 
 
 
 Resumidamente, descrevem-se as características predominantes dos jovens 

empreendedores brasileiros conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 2.6 – Características Predominantes dos Jovens Empreendedores Brasileiros. 

 
Motivação 

Características 
Necessidade Oportunidade 

Representação 28% 29% 
Renda 1 a 3 salários mínimos até 3 salários mínimos  

de 3 a 6 salários mínimos 
Escolaridade 5 a 11 anos cursando ou finalizado o nível 

superior 
Atividades serviços orientados ao consumidor serviços orientados aos 

consumidores 

Fonte: Adaptado do GEM (2008, p.96). 
 
 
 Nota-se que apesar de ambos concentrarem suas atividades em serviços orientados ao 

consumidor, os jovens empreendedores por oportunidade iniciam seus negócios com 
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atividades mais especializadas, em função de seu maior nível de qualificação e renda. Esta 

afirmação vai de encontro à crítica feita por Dornellas quanto à característica inovadora que 

os jovens tem de ter. 

 Em relação a lançamento de produtos novos (desconhecidos para o consumidor) e de 

uso de tecnologias disponíveis há menos de um ano no mercado, o Brasil apresenta-se com 

uma das mais baixas taxas. Esta informação apresentada no relatório do GEM (2008) mostra 

que o Brasil é um dos países cujos empreendimentos novos e estabelecidos têm um limitado 

potencial tecnológico. Para os empreendimentos iniciais, o Brasil é o 42º, e para os 

empreendimentos já estabelecidos é o 38º em um ranking de 43 países. (figura 2.8) 

 

 
Figura 2.8 – Proporção dos empreendimentos iniciais e estabelecidos que lançaram produtos novos para 

todos os consumidores, por países – 2008. 
Fonte: GEM (2008, p.64). 
 

 

 Relatório do GEM (2008, p.67) justifica tal resultado ressaltando que durante décadas, 

o setor produtivo brasileiro foi altamente protegido, criando uma cultura pouco inovadora no 

empreendedor brasileiro. Outro fator que cria obstáculos à geração de inovação dos micro 

empreendedores é a fragilidade do sistema brasileiro de apoio à inovação, principalmente das 

políticas governamentais na estrutura de apoio formal à elaboração, orientação e 

acompanhamento de projetos e da estrutura de financiamento às micro e pequenas empresas. 

 

“Ao iniciar suas atividades sem conhecer as condições de mercado e as 
possibilidades de sucesso do seu negócio, o empreendedor é mais um imitador 
do que um inovador, e dessa forma mina suas economias e sonhos em 
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atividades pouco inovadoras e com raras possibilidades de sustentabilidade no 
mercado”. 
 

 Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2009) constatou que 59,9% das empresas não 

conseguem se sustentar no mercado encerrando suas atividades nos quatro primeiros anos de 

funcionamento. Ao serem questionadas sobre este resultado, empresas ativas e extintas, no 

total de 5.600, apontaram uma série de fatores como obstáculos ao desenvolvimento, e, 

propuseram políticas públicas de crédito preferencial, de desburocratização do registro, de 

tratamento tributário diferenciado, de disponibilização de informações de mercado e de 

programa de treinamento de pessoal, de acesso às compras governamentais entre outros. A 

tabela abaixo mostra os resultados da pesquisa comparando as principais sugestões de 

políticas públicas feitas pelas empresas ativas em relação às extintas.  

 

Tabela 2.7 - Sugestões de políticas públicas de apoio à MPE´s (em %). 
 

Políticas Públicas Empresas Ativas Empresas Extintas 

Crédito preferencial 65 56 
Desburocratização do registro 38 47 
Tratamento tributário diferenciado 43 38 
Disponibilização de informações de mercado 22 23 
Programa de treinamento de pessoal 21 23 
Acesso às compras governamentais 12 7 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2008). 

 
 
 A fim de desenvolver as competências empreendedoras, a maioria dos 

empreendedores para não depender das informações oriundas do governo, buscou outras 

fontes de aprendizagem, como: associações comerciais, câmaras de comércio, federações de 

indústrias, SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social do Comércio – SESC, entre 

outras. Considera-se também a leitura de livros ou materiais disponibilizados na internet, ou 

outra fonte de educação e treinamento, e educação à distância como alternativa para 

desenvolver as competências para os ofícios do empreendedor. 

 A pesquisa GEM (2008) aponta que nos últimos anos, têm ocorrido várias alterações 

em termos de políticas públicas voltadas aos empreendedores de menor porte. 

 

“Tais alterações têm seu arcabouço jurídico definido pelo Estatuto Nacional 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovado e sancionado em 
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2006 por meio da Lei Complementar 123/2006, a também chamada Lei 
Geral”. (GEM, 2008, p.121) 

 

Na percepção de especialistas quanto ao incentivo às novas empresas, percebe-se que 

as políticas governamentais ainda são um fator negativo (-1,14 em 2008), o mesmo 

acontecendo com os demais itens, colocando o fator Política Governamental e sua efetividade 

como restritivo ao desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. (tabela 2.8) 

 

Tabela 2.8 – Influência das Políticas Públicas sobre as atividades empreendedoras – percepção 
dos especialistas no Brasil. 

 

 
Fonte: GEM (2008, p.122). 

 

Quando se analisa o item Políticas Públicas, percebe-se que há certa distância entre a 

avaliação das políticas do governo federal e aquela aplicada pelos governos estaduais e 

municipais. Enquanto os especialistas indicam que o apoio a empresas por parte do governo 

federal é de -0,89, nas outras esferas de governo, a avaliação é de -1,18. Esta avaliação se 

deve em parte à falta de regulamentação por parte de estados e municípios dos instrumentos 

de apoio aos empreendedores e empresas de pequeno porte, previstos pela Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa. 
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Apesar de um dos objetivos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas ser o de 

remover obstáculos que impeçam medidas que facilitem a abertura de novos empreen-

dimentos brasileiros (MPE´s), segundo os especialistas (tabela 2.7), dentre todos os tópicos 

analisados no ano de 2008, o de obter permissões, licenças e concessões em uma semana para 

as novas empresas, o Brasil apresentou o pior valor (-1,18).   

Todos os valores contidos no quadro de influência das Políticas Públicas sobre as 

atividades empreendedoras são justificados, segundo o SEBRAE (2009), pelo fato de apenas 

13,71% dos municípios brasileiros terem sancionado a L.G.. (tabela 2.9) Nota-se que a Região 

Sudeste e o Estado de São Paulo tem, respectivamente, 4,2% e 1,45% dos seus municípios 

regulamentados pela L.G. em relação ao total dos municípios brasileiros. 

 

Tabela 2.9 – Número de Municípios por Estado que regulamentaram a Lei Geral (LG). 

 
Estados Municípios LG - sancionada Municípios por Estado (%) 

AC 22 3 13,63 
AL 102 8 7,84 
AM 62 6 9,68 
AP 16 4 25,00 
BA 417 7 1,68 
CE 184 79 42,93 
ES 78 69 88,46 
GO 246 17 6,91 
MA 217 16 7,37 
MG 853 51 5,97 
MS 78 7 8,97 
MT 141 41 29,07 
PA 143 3 2,10 
PB 223 8 3,58 
PE 185 32 17,39 
PI 223 1 0,45 
PR 399 208 52,13 
RJ 92 32 34,78 
RN 167 21 12,57 
RO 52 20 38,46 
RR 15 1 6,67 
RS 496 12 2,41 
SC 293 19 6,48 
SE 75 7 9,33 
SP 645 81 12,56 
TO 139 10 7,19 

TOTAL 5.563 763 13,71 
Fonte: SEBRAE ( 2009). 
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 O incentivo aos empreendedores dos ativos tecnológicos do Estado, parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas, indicam um fator positivo no país e não restritivo às 

empresas novas e em crescimento. O surgimento das incubadoras21 no Brasil é muito recente, 

embora elas tenham apresentado uma rápida expansão nos últimos anos, ainda dispõem de 

capacidade de apoio a empresas de base tecnológica muito aquém das necessidades do país.  

 Segundo dados da Anprotec (apud GEM, 2008, p.126), os números de incubadoras em 

operação no Brasil (...) 

 

“(...) saltaram de 135 em 2000 para 377 em 2006, apresentando crescimento 
durante toda a série histórica de 1988 a 2006, destacando-se que 32,18% das 
incubadoras em 2006 se encontram em municípios com menos de 100 mil 
habitantes. Segundo a mesma pesquisa, o número de parques tecnológicos 
subiu de 34 em 2002 para 44 em 2006, estando concentrado em municípios 
com maior número de habitantes (44,2% se encontram em municípios acima 
de 1 milhão de habitantes)”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Incubadora de empresa pode ser chamada de “fábrica de empresas”. Tem sido o instrumento mais eficiente de suporte às 
pessoas que querem transformar seus projetos em produtos e serviços e um grande estímulo à criação de novos negócios. Ela 
abriga empresas emergentes, em muitos ramos de negócios, nos seus dois primeiros anos de vida. (DOLABELA, 1999) 
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3  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS – SP 
 

3.1 Aspectos do meio físico 
 

O município de São José dos Campos localizado no Sudeste do País, a Leste do Estado 

de São Paulo (figura 3.1), faz parte da mesorregião22 do Vale do Paraíba Paulista.  

 

 
Figura 3.1 - Mapa de Localização do Município de São José dos Campos - SP. 
Fonte: PMSJC – Catálogo (1998). 

 

Esta Região é composta por trinta e nove municípios, sendo que São José dos Campos 

ocupa uma posição geográfica privilegiada por ser cortado (figura 3.2), no sentido Leste-

Oeste, pela Rodovia Federal BR-116 (Presidente Dutra) que o liga as duas maiores cidades 

brasileiras: São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).  

Há outras vias de acesso ao município: a Rodovia Estadual SP-50, no sentido Norte-

Sul, que a liga aos municípios do Sul de Minas e Campos do Jordão; a Rodovia Estadual SP-

99 (Rodovia dos Tamoios), que a liga a Caraguatatuba, com conexão para os demais 

municípios do Litoral Norte do Estado; e, a Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), prolongamento 

da Rodovia Ayrton Senna, paralela à Rodovia Presidente Dutra, que liga a Região 

                                                 
22 De acordo com o IBGE (2009), mesorregião é uma subdivisão dos Estados Brasileiros que congrega diversos municípios 
de uma área geográfica com características físicas, sociais e econômicas de certa homogeneidade. Foi criada com a finalidade 
de  permitir a elaboração de estatísticas mais detalhadas em unidades territoriais maiores. 
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Metropolitana de São Paulo ao Vale do Paraíba, fazendo conexão com a Rodovia dos 

Tamoios. (PMSJC – SÃO JOSÉ EM DADOS, 2008). 

 

 
Figura 3.2 - Mapa de Localização dos Acessos Rodoviários do Município de São José dos  Campos. 
Fonte: PMSJC – São José em Dados (2008). 
 
 

Observa-se na figura acima a proximidade estratégica do município com importantes 

acessos de internacionalização da Região, do País. As rodovias paulistas, acima citadas, 

complementam os serviços logísticos oferecidos pelos Portos de São Sebastião (111 Km) e de 

Santos (116 Km) e, com o Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, o Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro, o Aeroporto de 

São Paulo/Congonhas e o próprio Aeroporto Municipal, Professor Urbano Ernesto Stumpf.  

Oficialmente, o município é constituído por três distritos (figura 3.3):  

 
 

“2 sub-distritos e 2 distritos: 1° sub-distrito – sede, 2° sub-distrito – Santana 
do Paraíba e os distritos São Francisco Xavier (ao norte) e Eugênio de Melo (a 
leste) sendo que cerca de 70% desta área está localizada ao Norte da Rodovia 
Dutra, constituída por montanhas, serras e picos. Quanto à parte Sul, com 
cerca de 30% do território, parte apresenta o relevo brando e suave, formado 
por um imenso planalto, composto de uma série de platôs entrecortados de 
pequenos vales, onde se concentra toda a população urbana do Município, em 
120 km2”. (PMSJC - PDDI, 1994, p.13) 
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Figura 3.3 - Mapa dos Distritos do Município de São José dos Campos. 
Fonte: Wikimedia Commons (2009). 
 

 De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 121/95 (PMSJC, 1995), o território 

do Município foi ordenado com base a atender as funções econômicas e sociais da cidade, de 

modo a compatibilizar o desenvolvimento urbano e rural com o uso e a ocupação do solo.  

 Nas diretrizes do PDDI-2006 (PMSJC, 2006), consta a ordenação do uso e da 

ocupação do solo do município, regulamentada pelas Leis Complementares Municipal nº. 

121/95, nº. 165/97 e nº. 306/06, em Macrozona Rural23  e Macrozona Urbana24. 

 A área total do município, 1.099,60 Km2, apresenta-se distribuída na tabela abaixo 

conforme regulamentação da Lei Complementar Municipal nº. 306, de 17 de novembro de 

2006 (PMSJC – São José em Dados, 2008) 

 
Tabela 3.1 - Distribuição de Áreas de São José dos Campos 

 
Situação* Área - Km2 % 
Urbana* 361,95 32,92 
Expansão Urbana - São Francisco Xavier25 3,26 0,3 
Rural 734,39 66,78 
Total 1.099,60 100,00 

Fonte: PMSJC – São José em Dados (2008) 
* Inclui as áreas urbanas da sede (São José dos Campos) e dos Distritos: São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. 

                                                 
23 Macrozona Rural é a porção de território do Município destinada a atividades econômicas não urbanas, sendo indicada às 
atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais. (PMSJC/PDDI, 2006, p.9) 
 
24 Macrozona Urbana é toda a porção do território do Município apropriada predominantemente às funções urbanas. 
(PMSJC/PDDI, 2006, p.9) 
 
25 Zona de Expansão Urbana de São Francisco Xavier é a porção do território do Distrito de São Francisco Xavier apropriada 
às atividades urbanas de baixo impacto, em especial de turismo e lazer. 
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 O município de São José dos Campos, segundo a PMSJC, é dividido em setores 

estabelecidos pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta divisão apresenta o 

município setorizado por Macrozonas Urbanas que, tem, como um dos objetivos, facilitar a 

orientação da população, sob o ponto de vista geográfico. 

A Macrozona Urbana do município é dividida nas seguintes regiões geográficas26 

(figura 3.4): Centro, Norte, Leste, Sudeste, Sul, Oeste e São Francisco Xavier. (PMSJC -

PDDI, 2006) 

 

 
Figura 3.4 - Mapa das Macrozonas Urbanas do Município de São José dos Campos. 
Fonte: PMSJC – PDDI ( 2006). 
 
 
 Como mostra a tabela 3.2, as quatro maiores regiões geográficas compreendem 

84,34% da área do município, sendo, em ordem decrescente, a Leste (37,40%), a Norte 

(19,31%), a Sul (15,53%) e a Oeste (12,10%). 

 
 
 
 
 

                                                 
26 Entende-se por Regiões Geográficas Urbanas as unidades territoriais definidas pelo posicionamento em relação aos pontos 
cardeais. 
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Tabela 3.2 - Distribuição da Área por Região Geográfica de São José dos Campos 
 

Regiões Área (ha) % 
Centro 1.861,30 5,10 
Norte 7.052,60 19,31 
Leste 13.657,50 37,40 
Sudeste 3.426,40 9,38 
Sul 5.671,50 15,53 
Oeste 4.419,50 12,10 
São Francisco Xavier 431,50 1,18 
Total 36.520,3 100,0 

Fonte: PMSJC – São José em Dados (2008). 
 
 

3.2 Evolução Urbana do Município de São José dos Campos 
 

 O início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, representou para a 

industrialização brasileira um momento de desenvolvimento acelerado, dificultando as 

importações de bens de consumo e incentivando o surgimento de novos ramos industriais.  

 A trajetória econômica e a urbanização do município de São José dos Campos está 

atrelada a este momento que deu origem a construção do parque industrial nacional, 

centralizado na região sudeste do país, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, cujo 

dinamismo do setor industrial nesses dois centros econômicos refletiu diretamente no 

desenvolvimento do município.  

 A primeira providência tomada pela administração pública municipal foi a de atrair 

novos investidores, concedendo-lhes vantagens como doações de terrenos e isenção ou 

incentivos fiscais. 

Foi então que em 192027, ocorreu a primeira iniciativa do poder público em 

industrializar o município através da promulgação da Resolução nº. 4, de 18 de maio, onde a 

Câmara Municipal de São José dos Campos concedeu isenção de impostos pelo período de 

vinte e cinco anos e cessão de terrenos para instalação de indústrias que possuíssem um 

capital mínimo de 50 Contos de Réis e que gerassem mais de 100 empregos. (JORNAL 

CORREIO JOSEENSE, 1920, p.4) [ANEXO A] 

                                                 
27 O processo de industrialização no município teve início a partir de 1920, dada ocorrência de um conjunto de fatores 
favoráveis à implantação de indústrias, como a situação geográfica favorável. Os benefícios concedidos pela Prefeitura 
Municipal para a instalação de indústrias intensificou este processo e, por conseguinte, a expansão do núcleo original da 
cidade que até então existia em função de suas relações com a economia agrária. (ANJOS, 2004). 
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Beneficiando-se desta Resolução, a primeira grande indústria a se instalar no 

município foi a “Fábrica de Louças Santo Eugênio”. Estabelecida numa área de 9.000m2 

doada pela Prefeitura, nas imediações da estação ferroviária, iniciou sua produção em 1921, 

sendo seus produtos enviados para o Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1925 a “Tecelagem 

Parahyba”28, uma fábrica especializada em brim, instalou-se numa chácara próxima à estação 

de trem (atual Estrada de Ferro Central do Brasil), transformando-se, mais tarde, em fábrica 

de cobertores. (figura 3.5) 

 

 
Figura 3.5 - Fábrica Tecelagem Parahyba S.A. 
Fonte: Miura (2006, p.63). 

 

Entretanto, apesar do incentivo da administração pública local que atraiu as primeiras 

indústrias, a evolução urbana do município neste período foi marcada pelo crescente afluxo de 

pessoas (doentes e familiares), oriundas principalmente da Capital Paulista, em busca de 

tratamento para a tuberculose.  

Sobre este período, denominado de Fase Sanatorial, os autores Vianna e Elias (2007) 

destacaram que em 1914, a Câmara Municipal de São José dos Campos subsidiou a compra 

de uma chácara (488.000m2) para a instalação de um sanatório que pertenceria à Santa Casa 

                                                 
28 A Fábrica Tecelagem Parahyba que chegou a deter 70% da produção nacional de cobertores caracterizou-se por seu 
assistencialismo (construção de uma vila operária, escola da fábrica e cooperativa de alimentos). Com o tempo alcançou 
prestígio e renome internacional, exportando para o Canadá e Estados Unidos, chegando ao auge de sua produção na década 
de 70, representando fator de grande relevância para o desenvolvimento da cidade. Para atingir toda essa produção, a fábrica 
abriu mais três unidades, em outros municípios, na área de tecelagem, além da já existente Tecelagem Parahyba S.A. 
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de Misericórdia de São Paulo29. A construção (1924) do denominado Sanatório Vicentina 

Aranha (Figura 3.6), considerado o marco desta fase, valeu-se de recursos provenientes da 

Câmara Municipal de São Paulo, do Governo Federal e do "alto comércio" paulista, além de 

fundos beneficentes angariados pela elite paulistana.  

A necessidade de construção de equipamentos públicos e edificações particulares, 

apropriados ao tratamento da tuberculose pulmonar, acarretou em uma organização do espaço 

urbano que, em 1932, através do primeiro plano de zoneamento, já se podia visualizar que o 

município se preparava para se tornar uma promissora zona industrial. 

Contudo, isto só iria acontecer com uma nítida política de industrialização através do 

capitalista externo, com forte espírito empreendedor, uma vez que o município preenchia os 

seus espaços com doentes em busca de tratamento. 

 

 
Figura 3.6 - Vista Aérea do Sanatório Vicentina Aranha. 
Fonte: Bittencourt (1998). 

 

 Em 1935, quando o município foi transformado em “Estância Climatérica”30 e 

“Estância Hidromineral”, devido a sua localização privilegiada, a disponibilidade de rede de 

                                                 
29 Neste período, o interesse do Estado era o de dispersar da capital paulistana, principal centro urbano-industrial do país, o 
excedente de tuberculosos da cidade de São Paulo que, nesta época, vivia um momento de concentração de mão de obra e 
unidades produtivas. Assim, o papel de São José dos Campos foi o de acolher doentes que representavam risco à Metrópole, 
transformando-se em cidade sanatorial. 
 
30 O município foi transformado “Estância Climatérica” e “Estância Hidromineral”, pelo  Decreto Estadual nº. 7.007 de 12 de 
março e, pela Lei Orgânica do Município n°. 2.848 de 16 de novembro, respectivamente. (BITTENCOURT, 1998) 
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transportes e às condições climáticas favoráveis, ele passou a receber investimentos estatais e 

a fazer parte das estratégias governamentais.  

Este acontecimento promoveu a instalação de grandes sanatórios, vários hotéis e 

pensões no município, ocasionando um crescimento urbano acelerado em condições precárias 

da infra-estrutura urbana. 

Para a autora Lessa (2004), o período sanatorial foi considerado um marco do processo 

de intervenção do Estado no município, onde políticas públicas e investimentos, públicos e 

privados, “transformaram a forma urbana e estabeleceram um novo lugar para o município na 

divisão social e territorial do trabalho e no processo de descentralização dos problemas 

urbanos da Capital paulistana”. 

Os investimentos públicos realizados na cidade sanatorial criaram as bases da infra-

estrutura que viabilizaram a cidade industrial. Não se sabe ao certo quando começou e quando 

terminou a fase sanatorial, mas se pode comprovar que, cronologicamente, ela é simultânea ao 

Primeiro Período de Industrialização31 do município, tendo seu princípio em 1920, como já 

fora mencionado, com a implantação de olarias, cerâmicas e tecelagens. Não houve 

continuidade nem tão pouco uma ruptura total da Fase Sanatorial. Seu término foi um 

processo gradativo em decorrência da expansão industrial municipal. 

O sincronismo entre as Fases Sanatorial e Industrial do município marcam o seu 

crescimento populacional que no início do século era de 18.122 habitantes chegando ao início 

da década de 1920 com 30.681 habitantes. A taxa de urbanização no início da década de 1930 

girava em torno de 30% (7.000 habitantes), passando para 37% (8.659 habitantes) em 1934 e 

40% na década de 1940 (14.474 habitantes). (SANTOS, 2006) 

O Segundo Período da Industrialização teve como marco a instalação do C.T.A. - 

Centro Técnico Aeroespacial, em 1947 e da Rodovia Presidente Dutra, em 1950, 

determinantes para que São José dos Campos se tornasse um importante centro econômico e 

tecnológico. 

A autora Souza (2008) enfatiza a importância da Rodovia Presidente Dutra (figura 3.7) 

para o Vale do Paraíba Paulista e, principalmente, para o município de São José dos Campos, 

afirmando que: 

 
“A inauguração da primeira pista da Rodovia Presidente Dutra, em 1950, e 
sua duplicação, em 1968, implicou maior facilidade de escoamento de 
mercadorias e o acesso a matérias-primas utilizadas pelas indústrias, atraindo 

                                                 
31 A Primeira Industrialização foi caracterizada por empreendimentos fabris liderados por capitalistas brasileiros ou 
imigrantes, egressos de outras regiões do Estado ou da Capital. Eram investimentos significativos em termos de volume de 
capital e nível técnico, mesclando-se às fábricas familiares e pequenas oficinas existentes. (SANTOS, 2006) 
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novas instalações e contribuindo para a diversificação da produção industrial, 
que passa a ocorrer, também, por empresas dos setores de telecomunicação, 
químico, farmacêutico e automobilístico”. (SOUZA, 2008, p. 48) 

 

Figura 3.7 - Rodovia Presidente Dutra (décadas 70 e 90). 
Fonte: PMSJC (2009). 
 
 
 Após a criação do Ministério da Aeronáutica (1941), pelo então Presidente da 

República Getúlio Vargas, passou-se a estabelecer no país um plano estratégico de 

desenvolvimento do setor aeronáutico nacional, através de um Centro para ser um misto de 

núcleo de formação e produção especializada; de propulsão da indústria aeronáutica, bélica e 

aeroespacial, além de formar especialistas em mecânica, eletrônica e informática, rompendo a 

grande dependência com os institutos tecnológicos estrangeiros; e, também, para gerar uma 

indústria nacional de aviação. (SOUZA, 2008) 

 A escolha de São José dos Campos para implantação deste Centro ocorreu, dentre 

outros fatores, pela proximidade com o pólo industrial de São Paulo, pela construção da 

Rodovia Presidente Dutra, pela proximidade com o Porto de São Sebastião e pelas condições 

climáticas e topográficas do município. O poder público local consciente de que a criação de 

uma estrutura propícia à produção de ciência e tecnologia conduziria o município a um 

desenvolvimento sem semelhança a qualquer outro da região, cedeu um grande lote de terras 

situadas em área plana para a instalação do Centro32. (SOUZA, 2008) 

 Diante de todas as vantagens oferecidas, o governo federal por intermédio do 

Ministério da Aeronáutica, através do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, seu 

primeiro instituto, projetou o Centro, denominado de C.T.A. (figura 3.8)  

 

                                                 
32 A cessão do terreno de 9.280.000m2 ao Ministério da Aeronáutica para a instalação do C.T.A. foi oficializada por meio da 
Lei Municipal nº. 138, de 23 de novembro de 1951.  
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Figura 3.8 - Vista da Portaria Principal de Entrada do C.T.A. (1962). 
Fonte: Penedo (1997, p.167). 

 

Foi nesta década, a de 50, que o processo de industrialização de São José dos Campos 

e da Região Valeparaibana, apresentou-se como alternativa para sediar o “extravasamento” do 

parque fabril paulistano e carioca, transformando os municípios (figura 3.9), principalmente 

as margens da Via Dutra, num canteiro de obras públicas e sede de unidades produtivas 

complementares às iniciais, localizadas em São Paulo ou Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 3.9 - Mapa de Distribuição dos Municípios do Vale do Paraíba as margens da Rodovia     

Presidente Dutra.  
Fonte: Hau, Nascimento e Tomazini (2004). 

 

Ao longo da década, dando continuidade ao projeto de crescimento do parque fabril, a 

prefeitura elaborou novas leis de incentivos para atração de indústrias ao município, 

escalonadas de acordo com o número de empregos e do valor investido: 
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- “1952 – Lei Municipal nº 155, de 14/04: “conceder isenção dos Impostos 
de Indústrias e Profissões e Predial Urbano, a indústrias que se instalarem 
neste Município, da data da publicação desta Lei a 31 de dezembro de 
1.957”. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1952) 

 
- “1953 – Lei Municipal nº 243, 02/09: “conceder isenção do Imposto 

Predial Urbano às indústrias já estabelecidas neste Município, que 
ampliarem suas instalações dentro do prazo de cinco (5) anos, a contar da 
data da publicação da Lei nº 155, de 14 de abril de 1.952”. (SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, 1953) 

 
- “1958 – Lei Municipal nº 581, de 16/12: “conceder isenção dos impostos 

de Indústrias e Profissões e Predial Urbano a Indústrias que se instalarem 
neste Município, da data da publicação desta Lei a 31 de dezembro de 
1.960”, renovou a validade da lei de 1952”. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
1958) 

 

No cenário nacional, período compreendido pelo governo do presidente Juscelino 

Jubitschek (1955-1960), a economia brasileira foi marcada pela abertura do capital 

estrangeiro. A isenção de impostos de importação as máquinas e equipamentos industriais 

criou condições para a produção de bens de consumo duráveis, promovendo a vinda de 

indústrias automobilísticas para o país, bem como a produção de toda uma infra-estrutura 

(urbana e regional) que possibilitasse a geração de energia e vias de circulação de pessoas e 

mercadorias. (SANTOS, 2006)  

Esse panorama econômico nacional aliado aos investimentos realizados no município, 

juntamente com os incentivos locais ao processo de industrialização, fizeram com que São 

José dos Campos, que na década de 1960, ocupava-se o 9º lugar entre os 25 principais 

municípios do Estado de São Paulo, passa-se a ser considerada a principal cidade industrial da 

Região do Vale do Paraíba. (SOUZA, 2008) 

O município neste período contava com 72 indústrias, sendo que 66% operavam nos 

ramos têxtil, química e produtos de minerais não metálicos. Dentre os estabelecimentos 

industriais, transacionais e nacionais, encontravam-se: Johnson & Johnson S.A. (1954), 

Ericsson do Brasil Ltda.-I (1954), Tecelagem Kanebo do Brasil S.A. (1956), General Motors 

do Brasil (1957), Eaton Corporation do Brasil (1957), Cooperativa de Laticínios de São José 

dos Campos (1957), Alpargatas S.A. (1959), Indústrias Reunidas Matarazzo (1962), Kodak 

Brasileira Comércio e Indústria Ltda. (1969) entre outras.  

Ainda na década de 1960, houve a instalação de indústrias voltadas para o setor 

aeroespacial e de defesa: Sociedade Aerotec (1961), Avibrás Indústria Aeroespacial S.A. 

(1961), Neiva Indústria Aeronáutica (1963) e Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (1969). 

(figura 3.10) 
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Figura 3.10 - Vista área da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – Embraer. 
Fonte: AEITA (2008). 

 
 
 Após a instalação da Embraer, começa a se configurar no município um Arranjo 

Produtivo Local (APL) cujo o núcleo era formado pelo C.T.A., pelo INPE e pela Embraer, 

provedores de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Estas instituições 

contribuíram para o surgimento de um significativo número de pequenas e médias empresas 

ligadas a este setor no município e, em outras localidades do país. 

Com o intuito de acabar definitivamente com a imagem de cidade da “industrial de 

doentes”, em 1971, no espaço ocupado pelo Sanatório Ezra foi inaugurado o Parque Santos 

Dumont, em comemoração ao Dia do Aviador. A data coincide com a política adotada pela 

municipalidade, nesta década, de tornar São José um pólo industrial, marcando sua imagem 

no território nacional. Isto explica porque o município perdeu o título de Estância Climática 

em 1977. (ZANETTI, 2008) 

Na década de 1970, o prefeito do município começou uma forte campanha para 

atração de novos investimentos valendo-se da propaganda que “chamava a atenção para o 

grande número de indústrias, para a existência na cidade do C.T.A. e, principalmente, para o 

desenvolvimento tecnológico que vinha ocorrendo na cidade”. (SOUZA, 2008) 
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Com a aprovação, pela Câmara Municipal, das Leis Municipais de nº 1.53533, de 06 de 

janeiro de 1970 e de nº 2.10234, de 13 de novembro de 1978, São José dos Campos registrou 

284 estabelecimentos industriais na década de 1970 (tabela 3.3, figura 3.11), representando 

um aumento de aproximadamente 395% no número de indústrias em relação à década de 

1960. Dentre as indústrias instaladas neste período pode-se destacar a Panasonic do Brasil 

Ltda. (1970), Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda. (1972), Engenheiros Especializados 

S.A. (1973), Ericsson no Brasil (1973), Phillips do Brasil Ltda. (1974), Monsanto (1974), 

Elevadores Kone Ltda. (1976) entre outras.  

No início da década de 1980 os principais investimentos no município foram de base 

estatal, com a inauguração da Refinaria Henrique Lajes – Revap (figura 3.11), da Petrobrás, 

cumprindo metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento35.  

 

 
Figura 3.11 -  Vista Aérea da Refinaria Henrique Lage (Revap) em São José dos Campos (1998). 
Fonte: PMSJC (1998). 

 
 

“A instalação da refinaria da Petrobrás não trouxe nenhuma nova grande 
empresa para São José dos Campos, uma vez que empresas como a Rhodia e a 
Monsanto já estavam em atividade nesse período. No entanto, com a refinaria, 
a região se consolidou como importante pólo químico e petroquímico 
integrado”.(BOLOGNA, 2000). 

                                                 
33 Isenção “do pagamento dos Impostos Predial, Territorial Urbano e sobre Serviços de Qualquer Natureza pelo prazo de 10 
(dez) anos, as indústrias que se instalarem no território do Município”.(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1970) 
 
34 Isenção “em favor das indústrias ligadas às atividades aeroespaciais, instaladas e em fase de expansão, ou que venham a se 
instalar no Município, desde que o seu faturamento seja aqui efetuado, gerando, assim, ICM em benefício de São José dos 
Campos, os seguintes incentivos fiscais e patrimoniais”. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978) 
 
35 O II PND foi um plano econômico brasileiro, lançado no final de 1974, com a finalidade de retirar do atraso o setor de 
meios de produção e aumentar a produção de alimentos e energia. 
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Na segunda metade da década de 1980 até os anos 90, a crise fiscal do Estado e a 

desmobilização do investimento privado, fez com que São José dos Campos passasse por um 

período de diminuição do ritmo de crescimento, com redução de investimentos públicos e 

privados. Com a crise no complexo industrial, principalmente setores industriais bélico, 

aeronáutico e aeroespacial, gerou a redução do número de empregos industriais, agravando os 

problemas socais no município.  

 
“Algumas empresas do Município passaram por uma reestruturação 
organizacional e produtiva, algumas em situação pré-falimentar (como no 
setor bélico), promoveram demissão em massa de trabalhadores, qualificados 
ou não. A crise econômica em São José dos Campos é sentida, principalmente, 
com a queda de arrecadação e a conseqüente diminuição dos investimentos 
nos setores público e privado”. (PMSJC -  PDDI, 2006) 

 

Apesar desta crise, o município registrou 390 unidades fabris em 1980, ampliando este 

número para 454 em 1985. Com crescimento de 161% do número de instalações industriais 

de 80/90, os anos 90 foi marcado pelo avanço tecnológico e pela elevação do índice de 

desemprego que atingiu significativamente uma parcela da população economicamente ativa 

do município.     

No entanto, a retomada ao processo de industrialização ocorreu em meados da década 

de 1990. (tabela 3.3, figura 3.12) Com a estabilidade econômica alcançada, o setor industrial 

de São José dos Campos volta a ser beneficiado com a vinda de novas empresas ou mesmo 

com a estabilização36 do parque industrial existente. 

 
Tabela 3.3 - Instalação de indústrias no município de São José dos Campos (1950-1990). 

 
Ano nº. de indústrias 
1950 65 
1960 72 
1970 284 
1980 390 
1985 454 
1990 628 

Fonte: PMSJC - Cadastro de Indústrias (1995-2001). 

                                                 
36 “Neste caso, destaca-se a atuação da Embraer que no período de 1998-2005 teve um volume de investimentos na casa dos 
US$ 2 bilhões reafirmando, assim, o setor industrial como sendo o maior responsável pela situação de destaque alcançada 
pelo Município em nível nacional, principalmente quanto ao volume de exportações”. (PMSJC – PDDI, 2006) 
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Figura 3.12 - Instalação de indústrias no município de São José dos Campos (1940-1990). 
Fonte: PMSJC - Cadastro de Indústrias (1995-2001). 

 

O município recebe novos investimentos, principalmente no setor privado, tendo um 

número significativo de indústrias instaladas, como, por exemplo, a Tecsat (1997), Century 

(1998), Johnson Controls (1998), Solectron (1999) e, principalmente, a instalação de micro e 

pequenas empresas, que segundo a PMSJC em seu Cadastro Industrial (2001), representavam 

92,8% das 628 indústrias cadastradas. (tabela 3.4) 

 

Tabela 3.4 - Distribuição das indústrias, segundo porte industrial (30/06/1990). 
 

Indústrias Porte Indústrias 
nº.  %  

Micro/Pequenas 583 92,8* 
Médio 24 3,8 
Grande 21 3,3 
Total 628 100,0 

Fonte: PMSJC - Cadastro de Indústrias (2001). 
* Critério adotado pelo SENAI (Serviço Nacional da Indústria, segundo o número de pessoal ocupado): Micro/pequenas (0-99), Médio (100 
– 499) e Grande (500 e mais). 

 

De acordo com Bologna (2000) a década de 1990 é o marco de uma nova fase de 

transição econômica para o município. A autora descreve esta nova década como sendo (...) 

 

“(...) uma prerrogativa de anunciar mudanças no perfil econômico regional. 
Com efeito, após ter vivido e liderado uma fase agro-cafeeira, entre 1886 e 
1930, para depois se transformar a partir da década de 50 em um dos mais 
importantes pólos industriais do país, o Município de São José dos Campos 
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toma o rumo da terceirização, ou seja, o seu crescimento é dinamizado pelo 
setor terciário da economia”. 

 

Reafirmando as palavras da autora, a PMSJC através do seu Plano de Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de 2006, enfatiza que o novo desenho da economia de São José 

dos Campos é o desenvolvimento do setor terciário, onde comércio e serviços, juntos, 

transformaram o município, hoje, em um centro regional de compras e serviços do Vale do 

Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas Gerais, atendendo uma população estimada em mais de 

dois milhões de habitantes. 

 

3.3 Aspectos Demográficos 
 

 O município de São José dos Campos, segundo publicação do censo demográfico do 

IBGE em 2008, conta uma área de 1.099,61 Km2, 622.340 habitantes e apresenta uma 

densidade demográfica de 565,96 hab/km2. Retomando desde a década de 1920, cuja 

população era de 30.681 habitantes, verifica-se que o comportamento demográfico do 

município é decorrente do processo de desenvolvimento industrial marcado pelas fases, 

sanatorial e industrial, apresentadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PMSJC 

- PDDI, 1994), que desencadearam um crescimento populacional intenso e acelerado. (tabela 

3.5 e figura 3.13) 

 Em 1940 o município possuía 36.279 habitantes, com predominância da área rural, 

60,10%, e um contingente urbano de apenas 39,90% da população total.   

A partir da década de 1950, devido a um forte êxodo rural e o adensamento e expansão 

acelerada da área urbana em decorrência das instalações do Centro Técnico Aeroespacial e da 

Rodovia Presidente Dutra, além das leis de incentivos fiscais concedidas pela municipalidade 

que resultaram na atração de inúmeras indústrias, o município passou por uma fase de intenso 

crescimento populacional urbano (59,37%).  

No período seguinte, 1960, a população teve um crescimento significativo de 73,05%, 

do total de habitantes, com um aumento de 13,99% na área urbana e de 3,07% na área rural.  
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Tabela 3.5 - Dados demográficos do município de São José dos Campos –  
população total, urbana e rural  (1940-2005). 

 
População Ano 

Total Urbana Rural % Urbana % Rural 

1940 36.279 14.775 21.927 39,90 60,10 
1950 44.804 26.600 18.204 59,37 40,63 
1960 77.533 56.882 20.651 73,36 26,64 
1970 148.332 132.482 15.850 89,31 10,69 
1980 287.513 276.901 10.612 96,31 3,69 
1990 442.866 406.829 16.037 96,21 3,69 
2000 539.313 532.717 6.596 98,78 1,22 
2001 548.854 542.233 6.574 98,79 1,21 
2002 559.520 552.955 6.565 98,83 1,17 
2003 570.443 563.888 6.555 98,85 1,15 
2004 581.579 575.033 6.546 98,87 1,13 
2005 600.049 586.396 6.536 98,90 1,10 

Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1940 a 2005; SEADE (2009). 
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Figura 3.13 - Proporção entre a População Urbana e Rural de São José dos Campos. 
Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1940 a 2005; SEADE (2009). 

 

Nos dados apresentados em 1971 pelo plano do Consórcio de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte – CODIVAP (1971), o período de 1940 a 1970, 

foi marcado pela migração interna, das cidades menores para as cidades maiores do Vale do 

Paraíba, resultando em um crescimento populacional do município de São José dos Campos 

de aproximadamente 409%. 
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 No relatório elaborado no Núcleo de Estudos de População (NEPO/UNICAMP) pelos 

autores Ântico e Leal (1993, p.16), eles reafirmaram que o crescimento populacional na 

década de 1970, deu-se em função da migração. 

 

“O grande crescimento populacional de São José dos Campos se deu na 
década de 70, quando o Município recebeu muitos migrantes. Esses migrantes 
antigos são pessoas vindas do sul de Minas Gerais, instalando-se com 
freqüência no bairro de Santana, situado ao norte do Município. Este é um 
bairro já bastante consolidado, habitado por uma população de classe média, 
não havendo muitos migrantes recentes”. 

 

No ano de 1980, o quadro urbano do município sofre uma grande transformação, com 

um aumento da população urbana de 53,7%, reflexo da intensidade da industrialização 

ocorrida nos anos de 1960/1970. 

Observa-se (tabela 3.5) que a taxa de urbanização a partir de 1950 passa a predominar 

em relação à rural, tendo um crescimento constante acompanhado pela queda acelerada da 

taxa rural, que a partir do ano 2000 tende a estabilização com taxa aproximada de 1%.  

De acordo com a PMSJC (2008), nos dados registrados na figura abaixo, nota-se que 

no período de 50/60 a população aumentou a uma taxa média anual de 5,64%. Este 

crescimento acelerou-se nas duas décadas seguintes, atingindo o pico de 6,84% ao ano 

durante no período de 70/80. No entanto o período de 80/91, o crescimento populacional 

diminui, caindo para 3,99% ao ano.  
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Figura 3.14 - Incremento Intercensitário de São José dos Campos (1940 a 2000). 
Fonte: PMSJC – São José dos Campos em dados (2008). 
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O Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São 

Paulo - MAVALE (INPE, 1992), enfatiza que o “município de São José dos Campos destaca-

se pela participação do crescimento vegetativo e migratório no crescimento populacional 

total, tendo atraído na década de 1970 a 1980, 80.719 imigrantes”. 

As taxas de incremento intercensitário apresentadas são reflexo dos saldos vegetativo 

e migratório do município (INPE, 1992), observados na tabela abaixo, sendo o crescimento 

migratório superior ao vegetativo no período de 1950 a 1991. 

 
Tabela 3.6 - Componente da Evolução da População de São José dos Campos. 

 
Ano Total Saldo Vegetativo Saldo Migratório 
1950 2.493 608 1.885 
1960 5.218 2.637 2.851 
1970 10.130 3.931 6.199 
1980 19.598 7.796 11.802 
1991 16.365 7.997 8.368 
2000 11.063 7.349 3.714 

Fonte: IBGE – Censos demográficos (1950 – 2000). 

 

 No período de 1991 a 2000, devido a crise instalada do parque industrial e o avanço 

tecnológico nas unidades fabris, ocorreu uma grande redução do número de pessoas que se 

estabeleceram no município, contando também com a saída de moradores, acompanhada 

ainda de uma redução nos nascimentos. Contudo, a taxa média de crescimento populacional 

anual do município de São José dos Campos (2,29%), neste mesmo período, mostrou-se bem 

superior à registrada para o conjunto do Estado de São Paulo (1,82%) e, também, para a 

Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (2,15%). (SEADE, 2009) 

Em relação a composição populacional do município quanto ao gênero, como pode ser 

observado na tabela abaixo, a partir de 1991 a população feminina se torna ligeiramente 

superior à masculina, acentuando a diferença em 2000. 

 
Tabela 3.7. Composição da População Joseense por Sexo (1980, 1991, 2000, 2005 e 2008). 

 
Demografia 1980 1991 2000 2005 2008 
População  285.587 439.231 538.298 592.857 622.340
População Feminina  141.663 220.130 272.330 300.520 315.737
População Masculina  143.924 219.101 265.968 292.337 306.603

Fonte: SEADE (2009). 
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Quanto à distribuição etária da população de São José dos Campos, a participação das 

faixas que compõe a população economicamente ativa cresceu no período de 1991 a 2000. 

Entretanto, no período de 2000 a 2008 apenas as faixas de 25 anos ou mais sofreram 

crescimento, como pode ser constatado a seguir: 

 

Tabela 3.8 - Distribuição Etária da População de São José dos Campos  
(1991, 2000, 2005 e 2008) 

 
 Demografia 1991 (%) 2000 (%) 2005 (%) 2008 (%) 

População de 0 a 4 Anos 47.753 10,9 47.574 8,8 48.448 8,2 48.599 7,8
População de 5 a 9 Anos 51.373 11,7 48.373 9,0 48.725 8,2 49.148 7,9
População de 10 a 14 Anos 49.277 11,2 52.254 9,7 50.015 8,4 50.047 8,0
População de 15 a 24 Anos 81.571 18,6 108.562 20,2 112.421 19,0 109.645 17,6
População de 25 a 39 Anos 116.998 26,6 133.776 24,9 147.851 24,9 158.176 25,4
População de 40 a 64 Anos 77.774 17,7 124.193 23,1 156.323 26,4 173.161 27,8
População de 65 anos ou mais 14.485 3,3 23.566 4,4 29.074 4,9 33.564 5,4
Total 439.231 100,0 538.298 100,0 592.857 100,0 622.340 100,0

Fonte: SEADE ( 2009). 
 

3.4  Desenvolvimento Humano e Condições de Vida do Município 
 

As condições de vida do município de São José dos Campos, segundo Plano 

Municipal de Assistência Social 07/09, da PMSJC, foi avaliada conforme os indicadores: 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), o Índice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS) e o Índice de Vulnerabilidade Social (IPVS). 

Os indicadores mostram importante evolução do IDH-M37 (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal) do município que cresceu 8,52%, de 0,751 em 1980 

para 0,815 em 1991, passando da classificação de médio para alto índice de desenvolvimento 

humano, situando-se, no entanto, próximo ao limite inferior desta classe. De 1991 para 2000, 

o crescimento foi de 5,47%, sendo que, conforme tabela 3.9, a dimensão que mais contribuiu 

para este crescimento foi a educação, com 42,4%, seguida pela longevidade, com 29,5% e 

pela renda, com 28,0%. (PNUD, 2003) 

 

                                                 
37 O IDH-M é um índice utilizado pela ONU, criado em 1990, para avaliar a qualidade de desenvolvimento humano através 
das dimensões educação, longevidade e riqueza, variando de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 
(desenvolvimento humano total). Segundo a classificação do PNUD, o IDH entre 0 e 0,499 é considerado baixo; entre 0,500 
e 0,799 é considerado médio; e, entre 0,800 e 1, é considerado alto. 
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Tabela 3.9 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de São José dos Campos 
 (1991 e 2000). 

 
 1991 2000 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,805 0,849 
Educação 0,877 0,933 
Longevidade 0,776 0,815 
Renda 0,763 0,800 

Fonte: PMSJC – Atlas das Condições de Vida de São José dos Campos (2004). 
 

Em relação a Região do Vale do Paraíba, São José dos Campos ocupou a primeira 

posição, nos anos de 1980 (0,751) e 1991 (0,815), entre os municípios considerados de alto 

desenvolvimento humano. No ano de 2000 sua posição caiu para a terceira posição (0,849), 

apesar de permanecer na mesma condição de classificação.  

 

“São José dos Campos pertencia ao Grupo 2 em 1992, e passou para o Grupo 
1 nas edições do IPRS de 1997 e 2000, junto dos considerados “municípios-
pólo”. Além da sua importância no desenvolvimento regional e do Estado, São 
José dos Campos apresenta elevado nível de riqueza municipal e indicadores 
de longevidade e escolaridade acima das médias do conjunto dos municípios 
paulistas”. (ZANETTI, 2009, p.30). 

 

Quanto ao IPRS38, o município apresenta um ótimo desempenho, ocupando o Grupo 1 

desde 1997, segundo Fundação Seade (2007). Entretanto, pode-se observar, na tabela e na 

figura abaixo, que o município registrou avanços nos indicadores escolaridade e longevidade, 

com elevação próxima de 28% e 14%, no ano de 2000 para 2006, e, uma queda no indicador 

de riqueza de 88% no mesmo período.  

 
Tabela 3.10 - Dimensões do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) do Município de 

São José dos Campos (2000, 2002, 2004 e 2006). 
 

 2000 2002 2004 2006 

IPRS Grupo 1 Grupo 1 Grupo Grupo 1 

Dimensão Riqueza 66 56 57 58 

Dimensão Longevidade 66 69 72 75 

Dimensão Escolaridade 53 58 57 68 

Fonte: Seade (2007).  

                                                 
38 O IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social - de é um sistema de indicadores socioeconômicos desenvolvidos 
pela Fundação Seade em atendimento a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Os parâmetros para a classificação 
dos municípios, segundo categorias, por dimensões do IPRS são: Grupo 1 - município-pólo; Grupo 2 - economicamente 
dinâmico e de baixo desenvolvimento social; Grupo 3 - saudável e de baixo desenvolvimento econômico; Grupo 4 - de baixo 
desenvolvimento econômico e em transição social; e, Grupo 5 - de baixo desenvolvimento econômico e social. 
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Figura 3.15 - Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) do Município de São José dos Campos 

(2000, 2002, 2004 e 2006). 
Fonte: Seade (2007). 
 

 
A população do município de São José dos Campos encontra-se exposta nos seis 

grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)39, apresentadas na tabela abaixo, 

de acordo com as condições socioeconômicas e do perfil demográfico. 

 

Tabela 3.11 - Distribuição da População de São José dos Campos, segundo o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social – IPVS, no ano 2000. 

 

Dimensões Grupo 
Socioeconômica Ciclo de Vida Familiar 

IPVS 
(vulnerabilidade) 

População 
exposta no 

ano 2000 (%) 

1 Muita Alta 
Famílias Jovens, Adultas ou 
Idosas 

Nenhuma 15,66 

2 Média ou Alta Famílias Idosas Muita Baixa 13,04 
Alta Famílias Jovens e Adultas 

3 
Média Famílias Adultas 

Baixa 35,91 

4 Média Famílias Jovens Média 23,30 
5 Baixa Famílias Adultas e Idosas Alta 9,13 
6 Baixa Famílias Jovens Muito Alta 2,97 

Fonte: SEADE (2000). 
 

                                                 
39 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 
Social é o indicador resultante consiste de uma tipologia derivada da combinação entre duas dimensões, socioeconômica e 
demográfica, que classifica o setor censitário em seis grupos de vulnerabilidade social. A dimensão socioeconômica compõe-
se da renda apropriada pelas famílias e do poder de geração da mesma por seus membros. Já a demográfica está relacionada 
ao ciclo de vida familiar. 
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 São José dos Campos apresenta a maior parcela da sua população (35,91%) distribuída 

no Grupo 3 – Baixo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, pertencente à alta e média 

dimensão socioeconômica e, cujas famílias predominantes são adultas. A parcela que 

apresenta a alta e/ou muito alta vulnerabilidade compreende apenas 12,1% do total da 

população joseense, pertencente a baixa dimensão socioeconômica.  

  A maioria da população do município são famílias jovens distribuídas entre os Grupos 

1, 3, 4 e 6, dimensões de muita alta, alta, média e baixa dimensão socioeconômica, 

respectivamente.  

 
Tabela 3.12 - Indicadores que compõem o Índice de Vulnerabilidade Social – IPVS, Município 

de São José dos Campos, no ano 2000. 
 

Grupos do IPVS Indicadores 
1 2 3 4 5 6 

Total 

Domicílios Particulares 25.954 20.040 51.098 31.739 11.990 3.762 144.583 

Tamanho Médio do Domicílio -em pessoas 3,2 3,5 3,8 3,9 4,1 4,2 3,7 

Responsáveis pelo Domicílio Alfabetizados 
(%) 

99,4 96,2 95,4 93,8 86,1 83,0 94,8 

Responsáveis pelo Domicílio com Ensino 
Fundamental Completo (%) 

88,6 57,5 51,2 41,7 25,9 19,0 53,8 

Anos Médios de Estudo do Responsável 
pelo Domicílio 

12,3 8,2 7,2 6,3 4,9 4,3 7,8 

Rendimento Nominal Médio do 
Responsável pelo Domicílio (em reais de 
julho de 2000) 

2.821 1.129 851 609 437 312 1.142 

Responsáveis com Renda de até 3 Salários 
Mínimos (%) 

10,0 33,4 38,8 49,6 68,2 80,6 38,8 

Responsáveis com Idade entre 10 e 29 anos 
(%) 

11,2 8,9 14,0 20,9 16,0 26,7 14,8 

Idade Média do Responsável pelo 
Domicílio (em anos) 

44 49 44 40 45 39 44 

Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%) 22,4 27,3 21,0 18,6 22,8 22,7 21,8 

Crianças de 0 a 4 no Total de Residentes 
(%) 

6,7 6,0 8,3 11,4 10,6 14,7 8,9 

Fonte: SEADE (2000). 
 
 
 De acordo com a Fundação Seade (2000) e com o Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), o espaço ocupado pelos setores censitários 

pertencentes ao Grupo 1 (nenhuma vulnerabilidade) apresenta o maior rendimento nominal 

médio dos responsáveis pelo domicílio de R$ 2.821, sendo 10,0% deles com renda de até três 

salários mínimos. Este grupo também apresenta o melhor resultado em termos de escolaridade 
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com chefes de domicílios tendo, em média, 12,3 anos de estudo, 99,4% deles alfabetizados e 

88,6% com o ensino fundamental completo. O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta) apresenta 

o menor o rendimento nominal médio dos responsáveis pelo domicílio de R$312,00 e 80,6% 

deles com renda de até três salários mínimos. Em termos de escolaridade, os chefes de 

domicílios apresentam em média, 4,3 anos de estudo, 83,0% deles alfabetizados e 19,0% com 

ensino fundamental completo. 

Com relação aos indicadores demográficos, o Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa) 

destaca-se por possuir a maior idade média dos responsáveis pelos domicílios de 44 anos, 

sendo 14,0% com menos de 30 anos. As mulheres predominam dentre todos os grupos como 

chefes de domicílios correspondendo a 21,0% e a parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 

8,3% do total da população desse grupo. 

Os setores censitários pertencentes ao Grupo 3 (vulnerabilidade baixa) possuem a 

maior totalidade de domicílios residentes de 51.098 seguido pelo Grupo 4 (vulnerabilidade 

média) com 31.739. A idade média dos responsáveis pelos domicílios são, respectivamente, 

de 44 e de 40 anos.  

 
  

3.5 Estrutura Socioeconômica 
 
 

Nas duas últimas décadas, São José dos Campos vem experimentando importantes 

transformações na estrutura econômica, principalmente no setor industrial. Um dos principais 

aspectos desta mudança é a reestruturação do sistema produtivo, processada pelas empresas 

presentes no município, pelo governo municipal, pelas instituições de ensino e fomento 

através de ações para a promoção do desenvolvimento local. 

De acordo com a PMSJC (2008), as estratégias adotadas pelas empresas do município 

vêm nos últimos anos provocando um redesenho na base industrial instalada, principalmente 

com relação ao adensamento das cadeias produtivas automobilística, de telecomunicações e 

aeroespacial, além do importante papel da esfera petrolífera. Apesar da parcela de 

participação das indústrias corresponderem a apenas 6,0% do total de estabelecimentos por 

setor econômico, o volume de negócios gerados por elas ainda é o mais representativo, com 

mostra a tabela 3.13 e a figura 3.16 do período de janeiro de 2008. 
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Tabela 3.13 – Distribuição dos Estabelecimentos por Setor de Atividade Econômica (Jan/2008). 
 

Setor Econômico Nº de Estabelecimento (%) 

Industrial 1.428 6,0 
Comércio 10.346 44,0 
Serviços 11.842 50,0 
Total 23.616 100,00 

Fonte: PMSJC – São José dos Campos em dados (2008). 
 
 

 
Figura 3.16 - Distribuição dos Estabelecimentos por Setor de Atividade Econômica (Jan/2008). 
Fonte: PMSJC – São José dos Campos em dados (2008). 
 

As transformações ocorridas no setor econômico do município podem ser observadas 

na figura 3.17 que aponta um crescimento do Valor Adicionado Fiscal – VAF40 no período de 

1993 a 2000 de 60,4%, seguindo de um período de decréscimo de 2000 a 2005 de 22% se 

comparado ao período anterior. Nos anos seguintes 2006 e 2007, diante da observação da 

figura, percebe-se que o VAF voltou ao mesmo patamar do ano de 2004 e que sua variação 

foi tão irrisória que aparentemente causa a percepção de uma constante. 

 

                                                 
40 Valor Adicionado Fiscal – VAF: “é obtido, para cada município, através da diferença entre o valor das saídas de 
mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação prestados no seu território e o valor das entradas de mercadorias e 
dos serviços de transporte e de comunicação adquiridos, em cada ano civil. É calculado pela Secretaria da Fazenda e utilizado 
como um dos critérios para a definição do Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”. (SEADE, 2009) 
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Figura 3.17 – Valor Adicional Fiscal Total do Município no período de 1993 a 2007. 
Fonte: SEADE (2009). 
 
 

No período de 1994 a 2002, o “valor adicionado de São José dos Campos perfazia a 

ordem de 330%, levando a cidade a ocupar o primeiro lugar entre os municípios do interior, 

atrás apenas da Capital” (PMSJC – São José em dados, 2004). 

Em 2002, São José dos Campos ocupava a 9ª posição na participação do PIB nacional 

(24,75%) e 3ª em relação ao estado (2,78%), com um total R$ 13.600,68 milhões. Em 2004, o 

PIB do município teve um crescimento passando para R$ 17.679,81 milhões. Apesar deste 

resultado, em 2005, a participação do município caiu para a 7ª posição no estado (2,27%) com 

R$ 17.090,19 milhões.  

Em relação a participação dos setores econômicos no VAF do município, a indústria 

apresentou percentual de vantagem sobre o serviço no período de 2002 a 2005, invertendo sua 

posição no ano de 2006 em apenas um ponto percentual. 

Os diferenciais de produtividade entre as atividades industriais, comerciais e de 

serviços (tabela 3.14 e figura 3.18) podem conduzir a uma falsa impressão de declínio do 

setor industrial. Apesar do grande número de empresas que atuam nos setores comercial e 

serviço registrarem a participação acima de 89% nas atividades econômicas, período de 1993 

e 2007, há de se destacar que o número de indústrias instaladas apresentou comportamento 

oscilante, contudo não deixou de crescer.  
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Tabela 3.14 – Distribuição Número de Estabelecimentos por Setor Econômico: indústria, 
comércio e serviço (1993-2007). 

 
Indústria Comércio Serviço Total Total 

(1.) (2.) (3.) (2+3) (1+2+3) 
Setores 

 
Anos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1993 435 10,31 2.008 47,57 1.778 42,12 3.786 89,69 4.221 100,00
1994 501 9,62 2.473 47,50 2.232 42,87 4.705 90,38 5.206 100,00
1995 558 9,44 2.763 46,74 2.590 43,82 5.353 90,56 5.911 100,00
1996 586 9,50 2.799 45,36 2.786 45,15 5.585 90,50 6.171 100,00
1997 615 9,13 3.086 45,81 3.036 45,06 6.122 90,87 6.737 100,00
1998 605 8,59 3.271 46,44 3.167 44,97 6.438 91,41 7.043 100,00
1999 615 8,26 3.417 45,90 3.413 45,84 6.830 91,74 7.445 100,00
2000 616 7,94 3.612 46,54 3.533 45,52 7.145 92,06 7.761 100,00
2001 652 8,03 3.774 46,48 3.693 45,49 7.467 91,97 8.119 100,00
2002 679 7,88 4.055 47,09 3.878 45,03 7.933 92,12 8.612 100,00
2003 682 7,86 4.116 47,42 3.881 44,72 7.997 92,14 8.679 100,00
2004 668 7,47 4.284 47,89 3.994 44,65 8.278 92,53 8.946 100,00
2005 716 7,74 4.434 47,92 4.103 44,34 8.537 92,26 9.253 100,00
2006 797 8,24 4.521 46,75 4.353 45,01 8.874 91,76 9.671 100,00
2007 802 7,89 4.777 46,98 4.590 45,14 9.367 92,11 10.169 100,00

Fonte: SEADE (2009). 
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Figura 3.18 -  Distribuição do número de Estabelecimentos por Setor Econômico: indústria, 

comércio e serviço (1993-2007). 
Fonte: SEADE (2009). 

 

O inegável é que houve uma modificação na distribuição por tamanho, com a 

diminuição das empresas de grande para médio e pequeno porte, como mostra a tabela 3.15. 
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 Segundo Manolescu e Krom (2008), isto é “conseqüência dos novos paradigmas de 

produção e gestão empresarial” que de 1990 a 2004 reduziu o número de empresas de grande 

porte em 43%, enquanto as empresas de médio porte aumentaram em 13% e as 

micro/pequenas em 62%. 

 

Tabela 3.15 – Distribuição das indústrias por porte (1990, 2000 e 2004). 
 

1990 2000 2004 Ano 
 Porte Nº. % Nº. % Nº. % 
Micro/Pequena 538 93,0 768 95,0 876 96,0 
Médio 24 4,0 30 4,0 27 3,0 
Grande 21 3,0 13 1,0 09 1,0 
Total 628 100,0 811 100,0 912 100,0 

Fonte: Adaptado de PMSJC – Cadastro de indústrias (1995, 2001 e 2004). 
 
 

Outro aspecto marcante no novo desenho da economia de São José dos Campos é o 

incremento do setor terciário em relação a empregabilidade. No período de 1993 a 2007, eles 

respondem a mais de 50% da mão de obra ocupada, contra uma média aproximada de 33% do 

setor industrial (tabela 3.16), percentuais praticamente inversos aos verificados ao longo da 

década de 1980, apresentados pelo MAVALE (INPE, 1992), em que a distribuição da 

população economicamente ativa predominava no setor secundário.  

 
 

“O grande crescimento desses setores é demonstrado pelo fato de São José dos 
Campos ser hoje um centro regional de compras e serviços do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas Gerais, atendendo uma população de 
aproximadamente 2,2 milhões de habitantes”. (PMSJC-PDDI, 2006) 

 

Apesar do crescimento do emprego formal, existe uma grande quantidade de 

desempregados que, por falta de qualificação ou oportunidade, atuam na informalidade. As 

pesquisas do SEADE também revelam a migração das vagas de emprego do setor industrial 

para os setores de comércio e, principalmente, serviço, o que pode ser verificado na tabela a 

seguir. 
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Tabela 3.16 – Total de vínculos empregatícios por setores econômicos no município de  
São José dos Campos (1993-2007). 

 
Indústria Comércio Serviço Total Total 

(1.) (2.) (3.) (2+3) (1+2+3) 
Setores 

 
Anos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1993 38.697 45,94 12.766 15,15 32.777 38,91 45.543 54,06 84.240 100,00
1994 39.181 41,41 16.117 17,03 39.328 41,56 55.445 58,59 94.626 100,00
1995 40.885 42,99 16.300 17,14 37.920 39,87 54.220 57,01 95.105 100,00
1996 39.661 40,44 16.909 17,24 41.496 42,31 58.405 59,56 98.066 100,00
1997 35.811 36,63 17.621 18,03 44.321 45,34 61.942 63,37 97.753 100,00
1998 37.897 36,43 19.463 18,71 46.666 44,86 66.129 63,57 104.026 100,00
1999 37.534 36,61 20.030 19,54 44.963 43,85 64.993 63,39 102.527 100,00
2000 42.935 38,60 21.164 19,02 47.145 42,38 68.309 61,40 111.244 100,00
2001 42.951 35,85 22.468 18,75 54.382 45,39 76.850 64,15 119.801 100,00
2002 40.521 33,24 23.832 19,55 57.542 47,21 81.374 66,76 121.895 100,00
2003 42.098 35,57 24.066 20,33 52.187 44,10 76.253 64,43 118.351 100,00
2004 45.924 35,74 26.597 20,70 55.971 43,56 82.568 64,26 128.492 100,00
2005 45.850 34,01 29.044 21,54 59.937 44,45 88.981 65,99 134.831 100,00
2006 47.482 33,81 31.382 22,35 61.573 43,84 92.955 66,19 140.437 100,00
2007 52.262 33,93 32.734 21,25 69.032 44,82 101.766 66,07 154.028 100,00

Fonte: SEADE (2009). 
 
 

São José dos Campos também se destaca pelo crescimento da mão de obra admitida 

em todos os setores econômicos em nível de emprego formal. O Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego (2008), 

apurou 3.665 admissões no município em 2000, passando para 7.517 empregados no ano de 

2008. Percebe-se pela figura abaixo um saldo positivo em todo o período de 2000 a 2008, 

seguindo comportamento similar ao das admissões. 
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Figura 3.19 – Movimento do Número de Empregos Formais (2000 – 2008). 
Fonte: MTE – CAGED (2008). 
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 A participação das mulheres nos setores econômicos de comércio e serviços, conforme 

tabela abaixo vem apresentando aumentos sucessivos no período de 2000 a 2007, 

contrariamente ao setor industrial. Ressalta-se que há predomínio da participação dos homens 

no setor industrial apesar de não se ter registro de aumento, enquanto que nos setores de 

comércio e serviços ocorreu um decréscimo dos anos de 2006 para 2007. 

 

Tabela 3.17 – Distribuição de vínculos empregatícios por gênero nos setores econômicos no 
município de São José dos Campos (2000 – 2007). 

 

Indústria Comércio Serviços Setores 

 

Ano Homens % Mulheres % Homens % Mulheres % Homens % Mulheres % 

2000 35.212 82,0 7.723 18,0 13.160 62,2 8.004 37,8 26.756 56,8 20.389 43,2
2001 35.616 82,9 7.335 17,1 13.823 61,5 8.645 38,5 29.871 54,9 24.511 45,1
2002 33.568 82,8 6.953 17,2 14.731 61,8 9.101 38,2 32.550 56,6 24.992 43,4
2003 35.217 83,7 6.881 16,3 14.817 61,6 9.249 38,4 27.748 53,2 24.439 46,8
2004 38.453 83,7 7.471 16,3 16.223 61,0 10.374 39,0 30.067 53,7 25.904 46,3
2005 38.292 83,5 7.558 16,5 17.629 60,7 11.415 39,3 32.213 53,7 27.724 46,3
2006 39.434 83,1 8.048 16,9 19.118 60,9 12.264 39,1 31.710 51,5 29.863 48,5
2007 43.377 83,0 8.885 17,0 19.521 59,6 13.213 40,4 34.732 50,3 34.300 49,7

Fonte: SEADE (2009). 
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4   O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

 
 O município de São José dos Campos sempre conhecido por abrigar um importante 

tecnopólo41 de material bélico e metalúrgico e de ser sede do maior complexo aeroespacial do 

País, vem a cerca de alguns anos, desenvolvendo uma série de ações com intuito de “quebrar” 

este paradigma e acumular outra característica, o empreendedorismo. 

 A promoção do desenvolvimento do empreendedorismo de São José dos Campos a ser 

discutida neste capítulo baseia-se em ações, públicas e privadas, que coloca o município como 

um expressivo representante do Estado de São Paulo e Região Sudeste do país. Consideradas 

inovadoras, pela Gestão Pública e entidades privadas, servem de base empírica para a análise 

aqui proposta. De todas as ações de incentivo ao empreendedorismo que foram realizadas, 

entre os anos de 1993 a 2008, identificou-se as mais representativas que estão em execução 

atualmente, de acordo com a metodologia dos autores Melo Neto e Froes (2002, p.7). 

 

4.1  Cenário da gestão pública no período de estudo 
 

 Como a maioria das ações a serem apresentadas é do poder público local, faz-se 

necessário ressaltar que no período proposto para o estudo, o município passou por três 

administrações, sendo, de 1993 a 1996 a da Prefeita Ângela Guadagnin (partido-PT), de 1997 

a 2004 a do Prefeito Emanuel Fernandes (partido-PSDB) e, de 2005 até o presente momento a 

do Prefeito Eduardo Cury (partido-PSDB). 

 De acordo com a tabela abaixo, percebe-se que na primeira administração o cenário 

político partidário tanto o estadual quanto o federal eram de bases totalmente oposicionistas. 

Enquanto São José dos Campos tinha na sua administração uma representante de base 

socialista voltada para as ações sociais, nas outras esferas tinha os seus maiores rivais 

políticos: PMDB, PSDB e PRN. A segunda administração foi fortalecida por permanecer em 

dois mandatos e, principalmente, por contar com a mesma base, socialdemocrata, nos 

governos estadual e federal. A configuração partidária na terceira administração só sofreu 

mudança na esfera federal. Pode-se dizer que houve uma inversão partidária da primeira 

administração em relação à terceira. 

 

                                                 
41 O tecnopólo é um "sítio de acolhimento de complexos industriais que se fundam na associação de conhecimento científico 
e tecnológico". 
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Tabela 4.1 – Composição da política partidária nacional (1993-atual). 
 

Municipal Estadual Federal Gestão 
Pública 

Período 
Partido Partido Partido 

1ª 1993/ 
1996 

PT 
PMDB 
PSDB 

PRN 
PSDB 

2ª 1997/ 
2004 

PSDB PSDB 
PSDB 

PT 
3ª 2005/ 

2012 
PSDB PSDB PT 

  

Para examinar as ações empreendedoras públicas descritas neste capítulo, dividiu-se 

cada período vinculando-os as marcas de governo (figura 4.1) construídas por cada 

representante municipal. 

  

 
Figura 4.1 – As marcas da Gestão Pública de São José dos Campos (1993 – 2008). 
 

4.1.1 Cidadania e Tecnologia 
 

 A administração da Prefeita Ângela Guadagnin foi marcada por uma fase conturbada 

do município em função da crise fiscal, além da crise da indústria bélica que já vinha gerando 

impactos negativos na economia brasileira desde a década de 1980. Vale destacar que a 

Embraer sempre teve, e ainda o tem, um papel de destaque no município por ser um ícone da 

aviação nacional e por gerar um número extremamente relevante de empregos. Entretanto, foi 

na década de 1990 que a empresa reduziu o seu quadro de funcionários de 12.500 para 5.000, 

assim, colocando no mercado, em apenas quatro anos, 7.500 desempregados, sendo 4.000 em 

1992 e 3.500 em 1996. 

 
 

      Abertura de  
             Empresas 

 
 

 
 

Educação                 
Empreendedora 

 
 

 
 

Cidadania  
e Tecnologia 

 
 

1993 - 1996 1997 - 2004 2005 - 2008 



 89

 Nesta década o movimento do empreendedorismo no Brasil ainda não tinha a força 

dos dias atuais. O município ainda enraizado na cultura do emprego, não visionava no 

empreendedorismo uma mudança de paradigma para promoção do desenvolvimento local. 

 Em relação à época, a Prefeita Ângela Guadagnin42 (2009) relata que “nunca foi 

pensado em criar a questão do empreendedorismo com este nome. Mas o estímulo para 

geração de emprego, estímulo para implantação de empresas, estímulo para o 

desenvolvimento isso sempre foi preocupação”. 

 Entretanto, apesar de não se caracterizar como ação empreendedora, a Prefeita 

descreve algumas atitudes tomadas pela Secretaria de Governo na tentativa de combater o 

desemprego instalado e de retomada do crescimento municipal. 

  Na área da educação, a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS – foi 

direcionada a desenvolver o “Projeto Adolescente”, para jovens a partir dos 18 anos. 

 

“Então, a menina estava no projeto adolescente tinha 36 opções de cursos para 
fazer. Inclusive os meninos, crianças carentes, mas eram de outro patamar de 
outra cultura social, tiveram bolsa de estudos para fazer informática na 
UNIVAP43, na Escola Técnica da UNIVAP, com tudo bancado pela 
FUNDHAS. Então eram 36 cursos: de padeiro, de paisagista, de mecânico de 
carro, de eletricista de casa, de pedreiro, de assentador de azulejo, profissões 
que eram para pessoas com menos conhecimento e tinham as com mais 
conhecimento também”. (GUADAGNIN, 2009) 

  

 Junto com a Secretaria de Governo foi criado o Fórum de Desenvolvimento, onde era 

discutida a situação da cidade. Naquela época, sobre o espírito da cidade, Guadagnin relata: 

 

“(...) que estava naquele baixo astral com as demissões da Embraer. Então no 
Fórum de Desenvolvimento nós pegamos o setor rural, pegamos o comércio, 
pegamos indústria e serviços. Então, criamos possibilidades nestes quatro 
setores de estar investindo, ajudando e trazendo recursos. Por exemplo, no 
setor rural o “Projeto de Volta ao Campo”, onde a Prefeitura tinha uma equipe 
de veterinários, técnicos agrícolas, agrônomos que visitavam todos os 
pequenos produtores cadastrados que trabalhavam com eles até alterar a 
produção ou criação de alternativas com outras rendas com outras 
profissionais, pois eles estavam acostumados a fazer tudo aquilo que “meu avó 

                                                 
42 GUADAGNIN, Ângela M. O Empreendedorismo em São José dos Campos. São José dos Campos: 2009. (Prefeita do 
Município de São José dos Campos no período de 1993-1996, atualmente Vereadora do Município – Entrevista). 
Comunicação Pessoal.  
 
43 A UNIVAP é mantida pela Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE) criada em 24 de agosto de 1963, visando constituir 
novos cursos de aprendizado em todos os níveis, além de incentivar a pesquisa e a investigação científica em prol do 
desenvolvimento da região e do país. Reconhecida pelo Ministério da Educação pela portaria nº. 510 de 1º de abril de 1992, é 
uma referência de excelência em educação/ensino para São José dos Campos e região, abrangendo todas as etapas da 
formação educacional desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Técnico, seguida pela Graduação, nas 
modalidades de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia, até a Pós-Graduação Lato Sensu, nas modalidades de Atualização, 
Extensão e Especialização e a Pós-Graduação Stricto Sensu, nas modalidades de Mestrado e Doutorado. (UNIVAP, 2009) 
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fez que meu pai fez” e é aquilo que eu faço. Na questão da indústria, criamos 
opções diferentes. Tanto que vieram várias empresas para cá. Na questão de 
serviços, também. Então, houve um número muito grande na geração de 
empregos e um número muito grande de novas empresas que vieram para cá. 
Muito mais vieram do que foram embora ou fecharam. Tudo por conta desse 
incentivo que a Prefeitura dava para as empresas desses quatro setores. Isso 
tudo como era um fórum, era trabalhado com toda a sociedade. A sociedade 
participava, dizia, discutia esta forma participativa ajuda demais as pessoas a 
tomarem as decisões”.  

 

 Outra ação, muitas vezes adotada por pelo governo municipal em prol ao 

desenvolvimento, é a Lei de Incentivos Fiscais. Aliás, São José dos Campos desde a década 

de 1920 vem atraindo inúmeras empresas pela concessão fiscal. Valendo-se desta ação, na 

gestão de Guadagnin, a Lei de Incentivo não era só dar terra, afirma ela.  

 

“O incentivo para abrir empresa não era dando terra, era a contratação de mão 
de obra. Se você (empresa) contratava tantos trabalhadores, você tinha 
incentivos disso, disso e disso. Se você (empresa) contratava mais o incentivo 
era maior. Então o incentivo a estimular a redução do imposto era relacionado 
à contratação de mão de obra, a geração de emprego. Não era só dar o prédio, 
fazer o asfalto. As opções são diferentes criadas de estímulos. Por exemplo, na 
época saíram os lotes das Chácaras Reunidas, bem industrial, com pequenas 
empresas. Antes, a limitação da construção de galpões e de pequenas empresas 
quase que era cinqüenta por cento só do terreno, que foi modificado. A 
Prefeitura fez uma lei modificando a ocupação dos terrenos para empresas. 
Para poder ter o custo benefício melhor para eles. Enfim, foram feitas uma 
série de medidas para viabilizar a implantação de pequenas empresas que 
pudessem gerar empregos, por conta desses benefícios. A lei não era limitada 
só para beneficiar pessoas da cidade. Como o objetivo era implantar empresas, 
não importava que elas fossem de outras cidades. O número de empresas 
cresceu nesta época, apesar da média no período ter abaixo, aumentou o 
número de empregos no município”. 

 

  Outra atitude em decorrência da crise do município foi o aumentou do número de 

empresas cadastradas para prestar serviço à Prefeitura.  

 

“Quando eu entrei eram vinte só. Quando eu saí já estava em seiscentas. Isso 
você possibilitava as empresas a venderem para a Prefeitura. Então a gente 
abriu o leque de opções para as pessoas desde um impressozinho que uma 
pequena gráfica da cidade nunca vendeu nada para a Prefeitura por causa do 
tamanho dela. A gente colocou ela no cadastro e qualquer coisa que a 
Prefeitura fosse fazer mandava a carta convite para ela. Foi dada a opção a 
pequenos empreendimentos. Eu estou dando exemplo de uma gráfica, mas 
poderia ser qualquer um”. (GUADGNIN, 2009) 
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 Já no final do seu mandato, a Prefeita relata que a preocupação com o 

desenvolvimento tecnológico, tão característico do município, tornou-se presente através do 

planejamento de implantação de incubadoras. 

  

“As incubadoras vieram nesta época. Nós fizemos a parceria com a UNVIAP 
para poder instalar a incubadora, depois fez parceria com o CTA para instalar 
a incubadora. Então esta idéia de incubadora de estar assistindo aquela 
pequena empresa, aquele cientista que tem uma idéia brilhante, mas não sabe 
vender e comprar e, ainda, tem que pensar em pagar água, luz, então veio a 
idéia da incubadora na nossa época. Sebrae, Prefeitura e UNIVAP, fizemos o 
convênio da procriação da Incubadora UNIVAP”.  

 

4.1.2 Educação Empreendedora 
 

 São José dos Campos passou a ser chamada de Cidade Empreendedora durante e 

depois da administração do Prefeito Emanuel Fernandes. Em toda sua gestão ele abraçou o 

empreendedorismo como bandeira. 

 
“A Administração Municipal de São José dos Campos, dirigida pelo Prefeito 
Emanuel Fernandes desde 1997, desenvolve um conjunto integrado de 
iniciativas inovadoras [APÊNDICE A] que demonstram empenho em prol da 
cultura empreendedora e do fortalecimento das micro e pequenas empresas. 
Esse empenho do poder público está em sintonia com o espírito empreendedor 
inato da população, que é continuamente estimulado pelo Prefeito em cada 
cidadão e em todas as comunidades e grupos sociais”. (PMSJC, 2002) 
 

 Depois da fase de turbulência da década de 1990, a cidade passou a adotar uma nova 

filosofia que objetiva evitar, segundo relato de Fernandes para o Portal Aprende Brasil (2009), 

que (...)  

 
“(...) qualquer resfriado possa derrubar a economia local, que antes era 
baseada nos negócios feitos pelas grandes companhias (Embraer, General 
Motors entre outras). Hoje, as micro e pequenas empresas de São José dos 
Campos são responsáveis por mais de 60% dos empregos formais”.  

 

  Como as crises criam oportunidades, o reconhecimento e estímulo ao espírito 

empreendedor do cidadão joseense foi um dos princípios básicos do Programa de Governo do 

Prefeito Emanuel Fernandes, adotado e proclamado já na campanha política que levou à sua 

primeira eleição, em 1997, com o compromisso de transformar a prefeitura e a cidade numa 

“Fábrica de Empregos”. Entretanto, o próprio Prefeito declarou que “Era impossível fabricar 

empregos. A saída foi formar empreendedores”. (JÚLIO, 2008) 
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 As iniciativas em prol do empreendedorismo estavam presentes em praticamente todos 

os projetos e atividades da sua administração municipal. Estas atividades constituem um 

conjunto integrado de iniciativas inovadoras que demonstram empenho na estimulação da 

cultura empreendedora e do fortalecimento das micro e pequenas empresas. 

 Em sua gestão o empreendedorismo foi colocado na agenda da educação municipal 

para trabalhar a cultura empreendedora em jovens e crianças através de programas e projetos 

desenvolvimentos desde os primeiros anos da alfabetização até o último ano do ensino 

fundamental. De acordo com Fernandes (2008), o eixo da educação empreendedora deve ser o 

conceito de coletividade, de crescimento econômico, de desenvolvimento social e, 

principalmente, de combate à miséria. 

 Para estimular alunos, professores e pais, não só da rede municipal de ensino, mas 

também da pública e particular, foi criada pelo seu governo a Feira do Jovem Empreendedor 

Joseense, considerado o maior evento de empreendedorismo do Estado de Paulo, onde são 

apresentados projetos desenvolvidos por alunos das escolas de São José dos Campos e região. 

 No entanto, Emanuel Fernandes não se dedicou apenas a educação empreendedora nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Também buscou desenvolver programas, chamados de 

ações neste trabalho, voltados para a capacitação e educação profissional em parceria com 

empresas e instituições do município, todos incentivando e estimulando a prática do 

empreendedorismo. 

 Em entrevista a Júlio (2008) sobre quais as crenças que nortearam sua autuação 

política, Fernandes declara que (...) 

 

“(...) primeiro, igualdade de oportunidades. Isto propicia às pessoas serem 
incluídas. Não existe coisa pior do que se sentir excluído do baile. O segundo 
é o espírito empreendedorismo, que também é uma coisa que é mal repartida 
no Brasil. Nós temos que despertar, socializar o espírito empreendedor (...)”  

 

 Para o incentivo às micro e pequenas empresas, foram implantadas ações que 

promoveram o desenvolvimento do município através da desburocratização da abertura e do 

funcionamento das MPE´s, da facilitação do acesso ao crédito e outros serviços financeiros, 

da criação ou melhoria da política tributária para os pequenos negócios, do investimento no 

acesso à tecnologia através de incubadoras e parques tecnológicos entre outras. 

 Segundo o Prefeito (JÚLIO, 2008), as marcas de sua administração municipal são:  

 

“(...) qualidade. A manutenção é outra, um esforço grande na manutenção. 
Arrumar o tempo inteiro. Tem ainda o lado empreendedor, que a gente 
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procurou construir como valor cultural da cidade: é uma cidade de 
empreendedores, de oportunidade [...] é qualidade de vida”. 

 

 Pode-se concluir que na gestão de Emanuel Fernandes o município de São José dos 

Campos trouxe a marca do empreendedorismo em todos os projetos, atividades e parcerias 

realizadas pela Prefeitura. A maior prova disto é o fato do município ter conquistado o Selo 

Prefeito Empreendedor em 2001 e 2002 e o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Mário 

Covas, na edição estadual, em 2003. 

 

4.1.3 Abertura de Empresas  
 

 A partir do ano de 2005, assume a Prefeitura de São José dos Campos o atual Prefeito 

Eduardo Cury, que, pode-se dizer, segue a mesma linha de pensamento em gestão pública 

municipal que seu antecessor. Na sua gestão o município deu continuidade à prática do 

empreendedorismo para a promoção do desenvolvimento local. Algumas das ações 

desenvolvidas nos governos anteriores desapareceram ou foram reformuladas ou 

simplesmente continuaram sendo executadas. 

 A visão do Prefeito Cury é que cabe ao poder público estimular o espírito 

empreendedor e facilitar ao máximo a abertura das empresas que geram o desenvolvimento 

nos municípios.  Este estímulo deve ser fomentado pela Prefeitura através do planejamento e 

estruturação para o desenvolvimento; da capacitação de recursos humanos e de 

empreendedores; do crédito e da capitalização; da desburocratização da abertura, do 

funcionamento e da baixa de empresas; da desoneração tributária; da disponibilização ou 

melhoria de infra-estrutura oferecida pela cidade; do desenvolvimento da vocação tecnológica 

da cidade; e, do apoio à cooperação e ao associativismo. 

 Em relato ao SEBRAE (2009), o Prefeito afirma que (...) 

 

“(...) o que fazemos em São José dos Campos é dizer às pessoas que o sonho 
delas é possível. Só que esse sonho não será possível num ambiente 
burocratizado, sem incentivos reais. Então, os governantes precisam formar 
parcerias e desenvolver ações concretas. Quem faz isso logo sente os 
resultados”. 

 

 Na sua estratégia para o desenvolvimento local, uma das preocupações do prefeito é 

com o futuro da cidade e a diversificação de sua atividade econômica. Sobre esse 
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aspecto, ele acredita que as micro e pequenas empresas são fundamentais para a promoção 

dessa diversificação.  

 

“Tudo o que puder ser feito para favorecer o desenvolvimento das micro e 
pequenas empresas em São José dos Campos é compromisso de nossa 
administração municipal”. 
 
 

4.2 Ações Empreendedoras para o DL no Município de São José dos Campos 
 

 As ações de incentivo ao empreendedorismo a serem apresentadas por este estudo no 

período proposto serão fundamentadas nos estudos dos autores Melo Neto e Fróes (2002, p.7) 

sobre as correntes de estudo e desenvolvimento do empreendedorismo. Identificou-se 31 

(trinta e uma) ações distribuídas em: 6 (seis) como iniciativa da corrente como Fomento 

Tecnológico, 14 (quatorze) da corrente como Gestão, 2 (duas) da corrente como Estratégia de 

Desenvolvimento Local e, 9 (nove) da corrente como Estratégia de Desenvolvimento das 

PME´s.  

 

Tabela 4.2 – Número de Ações Empreendedoras em Execução no Município de  
São José dos Campos. 

 
Empreendedorismo 

como Fomento 
Tecnológico 

Empreendedorismo 
como 

Gestão 

Empreendedorismo 
como Estratégia de 
Desenvolvimento 

Local - DL 

Empreendedorismo 
como Estratégia de 

Desenvolvimento das 
PME´s 

 
6 
 

 
14 

 
2 

 
9 

 

4.2.1  A corrente do Empreendedorismo como Fomento Tecnológico 
  

 São José dos Campos reúne importantes centros de pesquisa como: Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais – INPE, Centro Técnico Aeroespacial – CTA, Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento da UNIVAP – IP&D, entre outros. 

 Conta ainda com vários centros acadêmicos para formação de pessoal altamente 

qualificado: Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico da Escola Técnica Everardo Passos – CDT/ETEP, Universidade do Vale do 
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Paraíba – UNIVAP, Universidade Paulista – UNIP, Universidade do Estado de São Paulo – 

UNESP, entre outras. 

 A somatória de todos esses Centros faz de São José dos Campos um ambiente propício 

à criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Por isso que são centenas de 

pesquisadores e estudantes com grande potencial de se tornarem futuros empreendedores, 

precisando apenas de apoio e condições para iniciar seu negócio. 

 O foco desta corrente são as empresas emergenciais que se estabelecem em 

incubadoras de empresas, geralmente, ligadas a uma Universidade ou a centros de pesquisas, 

dentro de um esforço de transferência de tecnologia para a sociedade, apoiado por políticas 

governamentais e de outras organizações, como agências de desenvolvimento ou serviços de 

apoio às pequenas e médias empresas, como o SEBRAE. 

 Nas incubadoras, as empresas contam com um ambiente especialmente planejado que 

visa defender o empreendedorismo e o conhecimento. Dentre alguns benefícios gerados as 

empresas incubadas, pode-se citar as facilidades para acesso rápido ao mercado, a redução de 

custos operacionais, a redução de custos e riscos do processo de inovação e o estímulo à 

criação de cultura empreendedora. Em contra partida, a comunidade local e a região também 

são beneficiarias das incubadoras, pois através destas ocorre à promoção do desenvolvimento 

tecnológico da região, geração de empregos e renda, diversificação da economia 

local/regional, entre outros fatores. 

 Em relação aos benefícios das incubadoras, a consultora do SEBRAE Fátima Gamallo 

(2008) é enfática ao afirmar que as incubadoras estão diretamente ligadas ao processo de 

desenvolvimento endógeno da região, sendo locais especialmente preparados para o incentivo 

ao empreendedorismo e à inovação. 

 Apesar das incubadoras de empresas serem o locus desta corrente, há de se destacar, 

também, a atuação dos Parques Tecnológicos dentro do município tecnológico, que provêem 

abrigo e apoio logístico as empresas na sua fase pós-incubação. 

 A Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo (2009) 

conceitua os Parques Tecnológicos, segundo a definição da International Association of 

Science Parks – IASP, como sendo (...) 

 

“(...) empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de 
promover pesquisa e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre 
instituições de pesquisa, universidades e empresas e dar suporte ao 
desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento, 
implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas 
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especificas para localização de empresas, instituições de pesquisa e serviços 
de apoio”.  

 

 As instalações de um Parque Tecnológico propiciam a aglomeração de um grande 

número de empresas de base tecnológica, que por sua natureza, tem um grande interesse em 

estarem próximas à universidade e, também umas das outras, para fortalecer alianças 

estratégicas de complementaridade de capacidade. Estas empresas tornam-se fortalecidas pela 

proximidade física destas empresas, assemelhando-se a um cluster44 de empresas 

tecnológicas.  São José dos Campos que na sua fase de industrialização foi considerado um 

pólo de crescimento da região, atraindo tecnologias já existentes para promover o 

desenvolvimento local, hoje, por meio das suas incubadoras e parques tecnológicos objetiva 

fazer o caminho inverso. Através de iniciativas públicas e privadas o município busca tornar-

se um pólo gerador, criando, produzindo e difundindo novas tecnologias.  

 Atualmente, o município de São José dos Campos possui quatro Incubadoras de 

Empresas e dois Parques Tecnológicos (tabela 4.3), que contam com parcerias de instituições 

que dispõe de tecnologias de produção e gestão. 

 

Tabela 4.3 – Corrente do Empreendedorismo com Fomento Tecnológico em  
São José dos Campos. 

 

N. Ações Empreendedoras Empresas 
Ano de 

Implantação 
Área 

(1) Incubadora Tecnológica UNIVAP 10 1997 605 m2 

(2) Incubadora Tecnológica 
UNIVAP/REVAP 

10 2000 650 m2 

(3) IncubAero – Incubadora para o setor 
Aeroespacial 

42 2005 2.500 m2 

(4) Incubadoras de Negócios (Prefeitura 
Municipal) 

(projetos) 2005 1.697 m2 

(5) Parque Tecnológico UNIVAP  40 2005 20.000 m2 

(6) Parque Tecnológico de São José dos 
Campos  

 Espaço Multi Uso 2006 30.000 m2 

 
 

(1) A INCUBADORA TECNOLÓGICA UNIVAP, em atividade desde março de 

1997, mantida pela Fundação Valeparaibana de Ensino – FVE é inscrita no Cadastro Nacional 

                                                 
44 Cluster é uma aglomeração de empresas, é uma concentração sobre um território geográfico delimitado de empresas 
interdependentes, ligadas entre si por meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações que se beneficiam 
das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos problemas. (SEBRAE, 2009) 



 97

da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda como Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica em Tecnologias da Informação, para os fins previstos no §7º do art. 25 do 

Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006 (UNIVAP, 2009). 

Para a UNIVAP a sua incubadora representa:  

 

“(...) um incentivo para o desenvolvimento do município e região, gerando 
mais empregos. A Universidade sendo uma fonte de Estudos & Pesquisa, 
exerce a parte de análise através das Incubadoras, pois sendo assim as 
mesmas, trazem um retorno positivo e significante que a UNIVAP necessita 
por ser credenciada ao Ministério da Educação – MEC”. (UNIVAP, 2009) 
 

 Desde a sua instalação a Incubadora, no Campus Urbanova da UNIVAP (figura 4.2), 

tem com objetivo alcançar resultados positivos para suas empresas incubadas, sendo eles: 

aumento da taxa de sobrevivência das empresas de pequeno porte; redução do volume de 

capital necessário para montar uma empresa; apoio ao desenvolvimento local e regional 

através da geração de emprego e renda; geração de produtos; processos e serviços decorrentes 

da adoção de novas tecnologias; implantação de redes de novos negócios; fortalecimento do 

espírito associativo; e, aumento da interação com o setor empresarial e as instituições 

acadêmicas. 
 

 
 

 

Figura 4.2 – Incubadora Tecnológica UNIVAP 
Fonte: UNIVAP (2009). 
 
 

Com a capacidade para dez empresas; oferecendo uma infra-estrutura de 5 módulos 

com 23m2  e  5 módulos com 30 m2; já possui em seu histórico doze empresas graduadas. 

Atualmente, concentra-se no desenvolvimento de empresas e seus projetos destinados a: 

produtos e serviços para aquacultura (Aquacultura Vale do Paraíba); projetos de tecnologia de 

ponta; com foco no Setor Aeroespacial e Energia Alternativa (Brockmeyer Space 

Engineering); equipamentos médico-hospitalares; odontológicos; de reabilitação física e de 

fisioterapia (Edel Medical - Tecnologia e Desenvolvimento a Serviço da Saúde); elaborar 

alternativas de crescimento; desenvolvimento limpo e recuperação de sistemas no que tange 
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ao meio ambiente; com o emprego de ferramentas adequadas; que visam o atendimento à 

legislação; a dinâmica nos projetos e o foco no cliente (Evec – Engenharia e Soluções 

Ambientais); serviço especializado no desenvolvimento de software aplicado ao 

gerenciamento de informações (Gen Systems - Desenvolvimento de Software); atividades de 

diagnósticos; pesquisas; formulação e definição de soluções nas áreas de sensoriamento 

remoto; sistemas de informação e logística (Geo Pixel Geotecnologias);serviços em 

tecnologia da informação (Kenos Assessoria e Consultoria de Sistemas); unificar todos os 

dados clínicos dos indivíduos através da plataforma Web (P2D - Patient to Doctor - 

Consultoria em Gestão e Tecnologia); software para automação industrial (PHM - Software 

para Automação Industrial); e; fornecer  sistemas de informação em saúde (Zilics Vale - 

Sistemas de Informação em Saúde). (UNIVAP, 2009) 

Para a Incubadora alcançar suas metas e expectativas tem parceria com: Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, Sebrae; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – 

CIESP; Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP e Petrobrás; e com o auxílio da 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. 

 

 (2) INCUBADORA TECNOLÓGICA UNIVAP REVAP, instalada em fevereiro de 

2000, é um núcleo direcionado ao segmento de petróleo e gás, que tem por convicção abrir 

espaço a novos empreendedores, idealistas e inovadores, que contribuam para a geração de 

empregos e o desenvolvimento da região e do País. 

 A entidade gestora desta incubadora é a Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE e 

conta com o apoio dos parceiros: SEBRAE, Petrobrás, UNIVAP, PMSJC e CIESP. 

 Na descrição de seus objetivos, a Incubadora UNIVAP REVAP (2009) deixa clara a 

sua preocupação com desenvolvimento sócio-econômico regional, através do estímulo da 

prática do empreendedorismo, quando os descreve: 

 

“(...) fomentar o espírito empreendedor e a manifestação criativa na forma do 
desenvolvimento, produção e comercialização de novos produtos, processos e 
serviços de base tecnológica; apoiar a criação de novas micro e pequenas 
empresas, a partir de novos produtos, processos e serviços criados por novos 
empreendedores, ampliar o grau de sucesso comercial dos novos 
empreendedores, valorizar e fortalecer a cultura de Integração Universidade - 
Empresa, a partir da formação de uma nova geração de empresários com 
vínculo com a Universidade, desde a origem de seus negócios; e, colaborar no 
desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo e da cidade de 
São José dos Campos e Regiões do Vale do Paraíba, incentivando a ampliação 
do capital humano favorecido pela Universidade em atividades geradoras de 
trabalho e renda”. 
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 Instalada em um prédio de cerca de 650 m², em área de 2.650 m², dentro das 

instalações da Refinaria Henrique Lage – Petrobrás – REVAP (figura 4.3), possui dez 

módulos com áreas variando de 18 m² a 45 m², destinados às empresas residentes, sendo que 

doze já foram graduadas e tendo atualmente quatorze instaladas para: desenvolvimento e 

fabricação de uma turbina eólica (Auli Tecnologia); desenvolvimento de softwares para 

controle e supervisão de sistemas de automação (Automalógica); desenvolvimento e produção 

de pás para turbinas eólicas (Canoas Eólica); desenvolvimento, produção e venda de tintas 

destinadas à impressão serigráfica e tampográfica para aplicações gráficas e industriais 

(CoTec Tintas Serigráficas); transferência de tecnologia, consultoria, assessoria e serviços em 

agronegócio com ênfase em silvicultura (Floresta Brasil); fabricação de aeronaves e partes 

para o mercado aeroagrícola, ou de serviços, por meio de cooperação industrial e ou parcerias, 

com fabricantes de aeronaves nacionais e/ou internacionais (Kraüss Aeronáutica); 

desenvolvimento de máquinas de corte de chapas a plasma de acordo com as normas 

internacionais (Megaplasma); desenvolvimento tecnológico de máquinas e processos de 

produção de fibras de PAN oxidadas por processo térmico-oxidativo contínuo (Multivácuo); 

desenvolvimento de turbinas a gás para produção de potência de eixo (Polaris Engenharia); 

construção e comercialização de máquinas pultrudoras para diversas aplicações (Pultrutech); 

construção e testes de um modelo inovador de turbina (Saturno); desenvolvimento de 

compressores centrífugos industriais (Turbomachining); desenvolvimento do sistema 

eletrônico especialista em controle e monitoração de dados de turbinas (Turbotronic); e, 

desenvolvimento de uma tecnologia nacional de queimadores industriais (Vortex). 

(INCUBADORA UNIVAP REVAP, 2009) 
 

 

Figura 4.3 – Incubadora Tecnológica Univap Revap 
Fonte: UNIVAP, 2009. 
 
 
 (3) A INCUBADORA PARA O SETOR AEROESPACIAL – INCUBAERO, 

implantada no ano de 2005, foi criada pelo programa de empreendimentos da Fundação 
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Casimiro Montenegro Filho – FCMF, com autonomia administrativa e financeira, sustentada 

por meio de Convênios de Cooperação entre CTA/ITA, FCMF, SEBRAE, CIESP e PMSJC.  

 A incubadora contribuiu para a criação, desenvolvimento e aprimoramento de MPE´s 

de base tecnológica, nos seus aspectos tecnológicos, gerenciais, mercadológicos e de recursos 

humanos, de modo a assegurar seu fortalecimento e a melhoria de seu desempenho.  

 Ocupando uma área de 2.500 m2, com três módulos para quatorze empresas cada, 

possui seis empresas graduadas e nove incubadas (FLIGHT Technologies Ltda; OTF Sistemas 

Ltda.; EMBRAVANT; CAVOK Aeronáutica; RAY Innovative Solutions;  GTAC Solutions; 

ACS; NCB e GYROFLY Innovations), que atuam nas áreas de: instrumentação, eletrônica, 

laser, química, materiais, informática, ensino à distância, mecânica, mecatrônica, 

biotecnologia, meio ambiente e nuclear. 

 A IncubAero (2009) busca como resultados: 
 
 

“Facilitar às micro e pequenas empresas participantes o acesso às informações 
referentes a tecnologia, oportunidades de negócios [...], promover o 
fortalecimento e o desenvolvimento das empresas pela modernização de sua 
gestão empresarial e tecnológica, para que possam atingir níveis de 
desempenho que possibilitem sua maior competitividade; contribuir para o 
incremento da competitividade dessas empresas, por meio de múltiplas ações 
objetivadoras de seu melhor desempenho frente aos mercados tradicionais e da 
identificação de novas oportunidades de negócios nos mercados nacional e 
internacional”.  

 
 
 (4) INCUBADORAS DE NEGÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS foi 

implantada em dezembro de 2005 pela PMSJC, com sede no Parque Tecnológico de São José 

dos Campos, gerenciada pelo Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista 

– Cecompi45, possuindo como diferencial a fase de pré-incubação, que não abriga empresas já 

formadas, mas sim projetos e idéias que possuem viabilidade técnica e potencial para vencer 

no mercado. 

 A proximidade da relação das empresas incubadas/associadas com o CECOMPI 

favorece o trânsito junto aos parceiros deste, especialmente junto à administração pública. É 

relevante citar o quadro de organizações parceiras do CECOMPI e, conseqüentemente, da 

incubadora, que inclui SEBRAE, Petrobrás, Embraer, Fundo de Investimento Stratus, CGEE, 

PMSJC, ITA, dentre outros de similar importância.  

                                                 
45 O CECOMPI é uma organização sem fins lucrativos reconhecida como Organização Social pela Prefeitura de São José dos 
Campos, criada em outubro de 2004. O Centro possibilita a cooperação entre o Poder Público, Instituições de Ensino e 
Pesquisa e Iniciativa Privada, visando sempre à inovação, empreendedorismo e competitividade. (PMSJC, 2009) 
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 Construída em um imóvel de 1.697 m2, em 2008 a incubadora graduou cinco empresas 

com perfis distintos, mas uma única vocação: Empreender e contribuir para o 

desenvolvimento da região em que habitam. (PMSJC, 2009) Atualmente possui oito empresas 

incubadas: a BRASCOPTER, CST – Biotecnologia, a Delta Life Tecnologia a Serviço a Vida, 

a DUMONT – Soluções em ortopedia médica, a Noxt Tecnologia, a Rastreal – Identificação 

em radiofrequência, a TIRANTE – Adventure Instruments e a Tutus. 

 

 (5) PARQUE TECNOLÓGICO UNIVAP está localizado no campus Urbanova da 

UNIVAP (figura 4.4), num edifício com cerca de 20.000 m2, com capacidade para abrigar até 

40 empresas. Foi construído pela UNIVAP, na tentativa de impulsionar o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas e promover a interação entre universidade e empresas. 

 

 
Figura 4.4 – Parque Tecnológico UNIVAP. 
Fonte: UNIVAP (2009). 
 

 Pela proximidade com as demais atividades da Universidade, cria maiores 

oportunidades de interação com outras empresas, incubadoras e centros de pesquisa e 

desenvolvimento, como, também, de participação na solução de problemas de interesse social, 

envolvendo educação, saúde, engenharia e melhoria da qualidade de vida dos habitantes do 

município. (UNIVAP, 2009) 

O diretor geral do Parque, Luiz Antonio Gargione46 (2008), define o propósito do 

empreendimento como sendo uma (...)  

 

“(...) proposta efetiva é criar um ambiente favorável à integração da pesquisa 
acadêmica, da pesquisa científica que se desenvolve na universidade com o 

                                                 
46 GARGIONE, L.A. O Parque Tecnológico Univap. São José dos Campos: 2008. (Diretor Geral do Parque Tecnológico 
Univap – Entrevista concedida a Natália Ivette Hewitt Paulsen). Comunicação Pessoal. 
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mundo das empresas, além do desenvolvimento da parte de pesquisa e 
desenvolvimento das empresas com a área acadêmica”. 
 

Ainda segundo Gargione, existe também a transferência do conhecimento científico, 

tecnológico e projetos de inovação que tem tudo haver tanto com a universidade, quanto com 

o mundo das empresas, havendo, por exemplo, uma rica troca de recursos humanos da 

Universidade para as empresas do Parque. 

 Algumas empresas do Parque originaram-se das Incubadoras, UNIVAP e UNIVAP 

REVAP, de iniciativas de ex-alunos da UNIVAP, ITA, INPE e outras instituições da região. 

Também há aquelas que já operavam em São José dos Campos ou na região e decidiram 

transferir suas instalações. 

 Das áreas de atuação das empresas parceiras, o Parque apresenta-se composto por: 

Aeronáutica, Espaço e Projetos de Engenharia; Saúde, Biotecnologia e Produtos Médico-

Hospitalares; Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Software; Geoprocessamento 

e Sensoriamento Remoto Satélite e Radar; Química Fina e Produtos Agrícolas; e, Serviços de 

Apoio. 

 A proposta do Parque traçado em seu plano de abertura era ter um crescimento 

estimado em um período de cinco anos após a sua data de inauguração. Entretanto, nos três 

primeiros anos de funcionamento houve um desenvolvimento de 86% do esperado. 

Atualmente, o Parque supriu as suas próprias expectativas estando com 100% de ocupação, já 

está em estudo ampliação das suas instalações para receber novas empresas que estão 

aguardando sua oportunidade, diz o diretor geral. 

 O Parque Tecnológico Univap fechou o ano de 2008 com 25 empresas parceiras, todas 

de base tecnológica, nas mais diferentes áreas de atuação, com cerca de 478 funcionários 

diretos. (UNIVAP, 2009) 

 

 (6) PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS foi implantado em 

março de 2006, através de uma parceria entre a PMSJC e o Governo do Estado. Situado em 

uma área de mais de 980 mil m2 de terreno e 30 mil m2 de área construída, o parque reúne 

instituições públicas e privadas que visam transformar conhecimento em riqueza por meio do 

desenvolvimento de inovações tecnológicas com foco no mercado.  
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Figura 4.5  – Parque Tecnológico de São José dos Campos. 
Fonte: PMSJC (2009). 
 

 O Parque Tecnológico de São José dos Campos tem uma constituição diferenciada do 

outro Parque Tecnológico da UNIVAP. Dentro estão implantados Centros de 

Desenvolvimento de Tecnologias, Incubadora de Negócios, Arranjos Produtivos Locais, 

Faculdade de Tecnologia (FATEC), CECOMPI e Centro de Eventos. A previsão da PMSJC é 

que no futuro, sejam implantados pequenos condomínios industriais, os campi da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP) e FATEC, além de uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI).  

 A perspectiva é de que US$ 250 milhões sejam investidos no Parque Tecnológico nos 

próximos 10 anos.  

 Todos esses Centros tornam São José dos Campos um pólo especializado, planejado 

para a promoção da alta tecnologia, redefinindo o desenvolvimento local, oferecendo 

condições de qualidade de vida para os profissionais nestas áreas de atuação. 

 

4.2.2  A corrente do Empreendedorismo como Gestão 
  

 No passado, acreditava-se que o empreendedorismo não podia ser ensinado, pois ser 

empreendedor era considerado um dom inato, era aquele que nascia com um diferencial e era 

predestinado ao sucesso nos negócios. Então, é possível formar empreendedores? Ao longo 

das últimas décadas, com os resultados de diferentes estudos desenvolvidos, já se sabe que os 

empreendedores inatos existem, mas embora as características pessoais possam facilitar a 
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atuação individual à frente de um novo negócio, o “processo empreendedor”47 pode ser 

ensinado e aprendido. (DORNELAS, 2001) 

 O Brasil, e não diferentemente o município de São José dos Campos, a lógica de 

educadores não foi desenvolvida para formar empreendedores e, sim, para formar pessoas 

(funcionários) que terão de desempenhar algum tipo de atividade que já está definida dentro 

das empresas. Apenas gradualmente o educador adquire a lógica do empreendedor, pois nesta 

etapa de ensino o educador entende e vivência a conduta empreendedora, seja com o contato 

direto com empreendedores, seja pelo estudo de empreendimento, seja pela leitura de 

testemunhos e de vidas de empreendedores. (FILION, 1999) 

 Como sustenta Dolabela (2003), “a educação empreendedora deve começar na mais 

tenra idade, porque diz respeito à cultura, que tem o poder de induzir ou de inibir a capacidade 

empreendedora.” 

 A proposta da educação empreendedora no município, como já fora mencionada 

anteriormente, foi trazida em 2003, pelo, na época, Prefeito Emanuel Fernandes, que colocou 

na agenda da educação municipal, nas escolas e pré-escolas, o programa Pedagogia 

Empreendedora, que se tornou um dos mais importantes instrumentos de difusão da visão 

empreendedora em São José dos Campos. 

 O objetivo proposto pela Prefeitura era de que por meio da participação dos estudantes 

(a partir dos quatro anos de idade) em projetos, o empreendedorismo fosse aprendido na 

escola, desde as séries iniciais do ensino fundamental, para que o jovem, ao completar a 

educação formal, tivesse uma alternativa de trabalho e renda adequada, além do emprego 

convencional.  

  Dolabela (2003) reafirma esse propósito da Educação Empreendedora ao afirmar que 

deve ter uma função mais ampla: libertar o potencial empreendedor do educando para além da 

abertura de empresas ou da criação de atividades autônomas, e não apenas atender a objetivos 

de capacitação para a área técnico-empresarial. 

 Na época, com apoio e parceria do SEBRAE e do professor Fernando Dolabela, 

idealizador e criador do Programa de Pedagogia Empreendedora para escolas e universidades, 

a Prefeitura criou diversas ações voltadas para a prática da gestão através da educação e 

capacitação profissional no município.  

                                                 
47 O processo empreendedor definido por Dornelas (2001) engloba todas as funções, atividades e ações associadas com a 
criação de novas empresas. O empreendedorismo envolve o processo de criação de algo novo, através da devoção, do 
comprometimento de tempo, da ousadia em assumir riscos e tomar decisões críticas. 
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 As quatorze ações identificadas para este estudo podem ser divididas em centros de 

práticas empreendedoras destinados a palestras, cursos de capacitação, cursos técnicos, 

oficinas empreendedoras, entre outras; programas e projetos de formação empreendedora, de 

qualificação profissional, de inserção profissional entre outras; e, em eventos para exposição 

de projetos empreendedores desenvolvidos por escolas, empresas e instituições vinculadas as 

práticas empreendedoras. 

 

Tabela 4.4 – Corrente do Empreendedorismo com Fomento a Gestão em  
São José dos Campos. 

 

N. Ações Empreendedoras Ano de Implantação 

(1) Programa Desenvolvimento Comunitário – PRODEC  1999 

(2) 
Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza – 
CEPHAS / FUNDHAS 

2000 

(3) Centro de Educação Empreendedora – CEDEMP 2004 
(4) Centro de Integração da Pessoa com Deficiência – Integra 2007 
(5) Feira do Jovem Empreendedor Joseense 2002 
(6) Programa Aprendiz sem data 
(7) Profissional do Futuro 1999 
(8) Desenvolvimento Jovem Talento 2002 
(9) Projeto Vale a Pena Viver – UNIVAP 2003 

(10) Cidadão Empreendedor 2003 
(11) Bolsa Auxílio Qualificação 2003 
(12) PAT Mirim – Fundhas 2005 
(13) Mundo Digital 2006 
(14) Decolar 2007 

 
 
 (1) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – PRODEC: é 

uma rede de escolas profissionalizantes, inicializado em 1999, com cursos gratuitos para 

capacitar e/ou recapacitar pessoas de baixa renda, moradores do município.  

 Os cursos ministrados são escolhidos conforme a demanda exigida pelo mercado e têm 

o objetivo de preparar novos empreendedores para suas próprias atividades empresariais. 

 As modalidades de cursos oferecidos pelo PRODEC são: informática, cabeleireiro, 

manicure e pedicure, auxiliar de cozinha, panificação e confeitaria profissional, confecção de 

doces e salgados, elétrica residencial básica, manutenção de equipamentos eletrodomésticos, 

comandos elétricos, pedreiro e hidráulica, jardinagem e horta orgânica, hotelaria e turismo, 

garçom e garçonete, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade e auxiliar de recursos 
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humanos, relações humanas e vendas, introdução ao paisagismo, desenvolvimento pessoal, 

telemarketing e inglês. 

 Atualmente possui oito unidades para o desenvolvimento dos cursos: PRODEC Sul 1 - 

Dom Pedro, PRODEC Sul 2 Interlagos, PRODEC Jardim Paulista, PRODEC Parque Santa 

Rita, PRODEC Norte Alto da Ponte, PRODEC Leste 1 Novo Horizonte, PRODEC Leste 2 

Eugênio de Melo e PRODEC Centro – Padaria Escola Vila Santa Luzia. 

 Os cursos oferecidos são divididos em PRODEC Noturno e PRODEC Diurno.  

 O PRODEC Noturno é um programa de capacitação profissional que oferece cursos de 

mecânica básica e elétrica básica, com duração de 200 horas, em nove escolas municipais 

para candidatos que possuem o segundo grau completo. Os cursos têm e atendem uma 

necessidade de mercado. 

 O PRODEC Diurno tem o objetivo de capacitar e recapacitar pessoas de baixa renda, 

baixa escolaridade e preferencialmente moradores de bairros mais distantes oferecendo cursos 

técnicos profissionalizantes, com duração em média de quatro meses. 

 Os parceiros do programa são: FUNDHAS; Instituto Cultural Brasil Estados Unidos 

(ICBEU); Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (CULTURA INGLESA) e Associação para 

Valorização e Promoção de Excepcionais (AVAPE). 

 
 

(2) CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO AUGUSTO DE 

SOUZA – CEPHAS/FUNDHAS48. 

 

São José dos Campos foi pioneiro na instalação de um Centro de Educação 

Profissional – CEPHAS (figura 4.6), implantado pelos governos Federal e Municipal em 

2000, através do Programa de Expansão da Educação Profissional do Ministério da Educação 

– Proep49. 

 

                                                 
48  A FUNDHAS, implantada em 1987, é maior projeto social de São José dos Campos, estando entre as vinte maiores 
entidades filantrópicas do Estado de São Paulo. Responsável pelas políticas oficiais de atendimento à criança e ao 
adolescente no município, foi a primeira em seu segmento a receber o certificado ISO 9002. Atualmente desenvolve 
programas sociais de atendimento a crianças e a adolescentes, de 7 a 18 anos, de famílias de baixa renda.  
 
49 O Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP busca democratização da oferta da educação vinculada ao 
setor produtivo. Os recursos do PROEP são originários de dotações orçamentárias do Governo Federal, sendo: “25% recursos 
do MEC; 25% recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT do Ministério do Trabalho. Os 50% restantes advêm de 
empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento”. Uma das ações do Programa é a ampliação e diversificação da 
oferta de cursos, nos níveis básico, técnico e tecnológico (MEC, 2009) 



 107

 
Figura 4.6 – Foto da Fachada do CEPHAS. 

 
O CEPHAS é uma instituição educacional mantido pela Fundação Hélio Augusto de 

Souza – FUNDHAS, que oferece educação profissional através de cursos técnicos de nível 

médio, cursos de qualificação e requalificação através de formação inicial e continuada, 

sendo, estes últimos, com duração variável e dirigidos a vários setores sempre voltados para 

atender a demanda do mercado de trabalho. 

Todos os cursos técnicos oferecidos são gratuitos e divididos em módulos semestrais, 

abrangendo as áreas: indústria (eletrônica, mecânica e mecânica de aeronaves); gestão (gestão 

empresarial); comércio (comércio exterior); construção civil (edificações); turismo e 

hospitalidade (hotelaria); saúde (enfermagem); e, química (química industrial). 

 Sua programação tem forte conteúdo de empreendedorismo. O treinamento em 

empreendedorismo, mercado e finanças está ligado ao Programa Brasil Empreendedor, 

iniciativa do Governo Federal que envolve o SEBRAE e bancos oficiais.  

 
 

(3) CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA – CEDEMP: é um espaço 

construído pela PMSJC em 2004, originário do "Programa Profissional do Futuro" que existe 

desde 1999, para disseminar a cultura empreendedora. Com o aumento do número de 

participantes no programa, fez-se necessário criar uma infra-estrutura para o desenvolvimento 

de atividades de caráter educacional, focadas no desenvolvimento de competências como 

palestras, seminários, simpósios, exposições e apresentações educacionais e culturais. 

 

“A visão do Centro de Educação Empreendedora é ser reconhecido 
nacionalmente como pólo irradiador da cultura empreendedora, focada no 
desenvolvimento humano, social e economicamente sustentável”. (PMSJC, 
2009) 
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Figura 4.7 – Foto da Fachada do CEDEMP. 
 
 
  

 (4) CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 

INTEGRA: foi inaugurado em setembro de 2007, com capacidade para atender 

aproximadamente 800 pessoas O prédio do Integra tem 1.000 metros quadrados de área 

construída pela PMSJC, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria 

com a Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais – AVAPE, para buscar a 

implantação de oficinas e cursos profissionalizantes, trabalhar a auto-estima e estimular o 

potencial de cada pessoa atendida para uma vida independente e produtiva. Totalmente 

adaptado para atender a pessoa com deficiência, conta com sete salas para a realização das 

oficinas de artes e música, culinária e panificação, jardinagem, artesanato e materiais 

recicláveis, oficinas produtivas em parcerias com empresas e pedagógica e, também, para os 

cursos de formação social e profissional, telemarketing e atendimento ao cliente e 

informática. 

 É uma iniciativa pública inédita no município que visa à inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Apesar da existência do artigo 201 do Decreto número 

2.172/9750, onde todas as empresas são obrigadas a ter em seu quadro de funcionários pessoas 

portadoras de deficiências, de acordo com a pesquisa [APÊNDICE B] realizada com 30 

empresas do município (40% pequeno porte e 60% micro-empresa), no mês de maio, apenas 

28% possuem este funcionário. A justificativa alegada por 72% das empresas para a não 

contratação é a falta de adaptação das instalações e dos equipamentos e o custo para realizá-

la. Das 28% que possuem o portador de deficiência, 12% fizeram alguma alteração no arranjo 

da empresa (não quiseram informar o custo) e, o restante conseguiu adaptar o ambiente 

principalmente com o apoio dos outros funcionários. (figura 4.8) 

 

                                                 
50 Há obrigatoriedade varia de acordo com o número de funcionários: empresas com até 200 funcionários tem que ter 2% de 
portadores de necessidades especiais contratados, de 201 a 500; 3%, de 501 a 1.000 empregados; 4% de portadores de 
deficiências e mais de 1.001 funcionários, 5%.  
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Figura 4.8 - Empresas com Funcionários Portadores de Deficiência. 
 

 Apesar da multa por descumprimento da lei, a maioria das empresas que não possuem 

o funcionário portador de deficiência opta por pagá-las ao invés de fazer a inclusão dos 

deficientes físicos, fechando, assim, as portas para uma sociedade mais inclusiva. 

 Constatou-se, nesta sintética pesquisa, que um dos principais fatores da não inclusão, 

alegada por alguns empresários, é a falta de acessibilidade e qualificação profissional dos 

portadores, uma vez que estes não acreditam nas potencialidades das pessoas com deficiência.   

Em relação a esta ação pode-se deixar a frase: Não basta qualificar os portadores, tem que se 

conscientizar os empresários! 

 

(5) FEIRA DO JOVEM EMPREENDEDOR JOSEENSE – FJEJ: é um projeto 

desenvolvido e realizado anualmente pela PMSJC iniciado em 2002, com o apoio do 

SEBRAE e da FUNDHAS. O principal objetivo do evento é o de ampliar o incentivo ao 

empreendedorismo através da difusão da cultura empreendedora, apresentando ao mercado as 

idéias de negócios desenvolvidas nos programas de apoio ao empreendedorismo, além de 

propiciar aos alunos das escolas municipais, pública ou particulares a vivência de experiências 

que contribuam para a identificação e o aproveitamento de oportunidades de negócios.  

 A FJEJ todo ano conta com a exposição de projetos empreendedores de universidades, 

escolas técnicas e de ensino fundamental da rede pública e particular, incubadoras de 

empresas; banco de microcrédito; entidades com trabalhos de incentivo ao empreendedorismo 

para jovens, como Johnson & Johnson, GM, Embraer, Fundhas, PRODEC e Caixa 

Econômica Federal; e, exposição de produtos e equipamentos. 

 A partir da 1ª edição do evento em 2002 até a 7ª em 2008, o número de projetos 

expostos (201 só na última edição) e de participantes cresce progressivamente, atingindo no 

último ano a marca de 136 mil pessoas que estiveram no evento. (figura 4.9)  
 

72%

28%

Empresas SEM Funcionários Portadores de Deficiência

Empresas COM Funcionários Portadores de Deficiência

12% 88%

Alteração no Arranjo
Físico
Adaptação ao Arranjo
Físico
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Figura 4.9 – Fluxo de visitantes da FJEJ (2002 – 2008). 
Fonte: PMSJC (2009). 

 

Nas 6ª e 7ª edições, a Feira ganhou grande visibilidade no âmbito nacional e 

internacional. Em 2007 ocorreu, em paralelo, o 8° Encontro Internacional Virtual Educa, 

realizado no mesmo período no Parque Tecnológico de São José dos Campos e na UNIVAP, 

recebendo a visita de vários estrangeiros. Em 2008, também juntamente com a FJEJ, ocorreu 

II Congresso Internacional de Educação. 

 

(6) PROGRAMA APRENDIZ: é um dos programas sociais executados pela 

FUNDHAS, desenvolvimento com adolescentes, na faixa etária de 15 a 18 anos, em situação 

de vulnerabilidade social. Tem por objetivo dar apoio social, educacional e encaminhamento 

profissional, oferecendo aos adolescentes a oportunidade do primeiro emprego através da 

formação profissional continuada, do desenvolvimento de habilidades e atitudes 

empreendedoras, de oportunidades de conhecer desafios e possibilidades do mundo de 

trabalho entre outros.  

Os adolescentes que freqüentam os cursos pelo programa são encaminhados ao 

mercado de trabalho, atendendo o perfil desejado pela empresa contratante, denominada de 

empresa parceira. Eles são registrados em carteira de trabalho, com todos os direitos 

garantidos. Entretanto o vínculo empregatício é com a FUNDHAS que recebe da empresa 

parceira os custos por adolescente aprendiz contratado de acordo com sua capacidade de 

contribuição econômica financeira repassa à instituição. 
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Aos adolescentes são oferecido cursos de mecânica, mecânica de autos, elétrica, auto-

elétrica, panificação e confeitaria, auxiliar administrativo, informática, salão de beleza, 

turismo e hotelaria, web designer, paisagismo e arranjos florais e hardware. 

 

 (7) PROFISSIONAL DO FUTURO: teve início em 1999, em sete escolas da rede de 

ensino municipal. A Prefeitura incentivou a parceria entre a organização “Junior 

Achievement51” e algumas empresas joseenses visando o patrocínio de um programa de 

formação de jovens empreendedores. O programa foi implantado nas empresas General 

Motors, Johnson & Johnson, Embraer, Petrobrás e CIESP. Cada uma destas empresas 

desenvolveu apoiada na formação em empreendedorismo, um modelo de mini-empresas onde 

os alunos vivenciassem situações práticas de gerenciamento de empresa. Os primeiros cursos 

desenvolvidos foram: 4 cursos (5ª a 8ª séries) na Johnson & Johnson; miniempresas de 

fabricação de chocolates e de bijuterias na Embraer; CIESP: duas miniempresas na Petrobrás; 

e, miniempresa fábrica de cabides na General Motors.  

 O programa sofreu reformulação e passou a ser direcionado apenas aos alunos das 8ª 

séries, considerando aspectos como: o produto ou prestação de serviço, criatividade e 

originalidade; viabilidade de execução; praticidade; custos e apresentação do 

empreendimento. Em 2007, trinta escolas fizeram parte do programa com um total de 6.731 

alunos participantes.  

 

 (8) DESENVOLVIMENTO JOVEM TALENTO: inicialmente implantado, em 

2002, com a definição de um projeto pedagógico, organizado em três áreas: Ciências, 

Investigação e Tecnologia; Comunicação, Organizações e Humanidade, Criatividade, 

Habilidades e Expressão.  

 Sua principal meta era de capacitar 350 professores para fazerem o treinamento de 

13.369 alunos da rede municipal em 2002 e, estendê-lo a todos os alunos das demais séries da 

rede municipal e incentivar as redes estadual e particular em 2003 e 2004.  

 Na época de sua implantação os recursos vieram da Prefeitura, das empresas parceiras 

e do SEBRAE. Atualmente a Secretaria Municipal de Educação atende através deste 

programa alunos de 4ª à 7ª séries de escolas municipais com talento acima da média, visando 

                                                 
51 A Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de educação prática em economia e negócios. Criada nos 
Estados Unidos, em 1919, é uma fundação educativa sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada. Seu objetivo é 
despertar o espírito empreendedor nos jovens estudantes, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e 
facilitando o acesso ao mercado de trabalho. No Brasil, atua nos 26 Estados e no Distrito Federal, tendo atingido as marcas de 
1,6 milhão de alunos e 60 mil voluntários. (JUNIOR ACHIEVEMENT, 2009) 
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aprofundar os conhecimentos, promover o desenvolvimento da cidade e do 

empreendedorismo. 

 A fim de avaliar os seus conhecimentos sobre o empreendedorismo e sua pretensão 

profissional, foi realizada uma pesquisa [APÊNDICE C] junto a 43 jovens que participaram 

dos Programas de Desenvolvimento de Talento e Profissional do Futuro. A aplicação do 

formulário composto por onze perguntas, sendo três abertas e oito fechadas, obteve o seguinte 

resultado: 

 
 

Tabela 4.5 – Caracterização dos alunos participantes dos Programas Desenvolvimento de 
Talento e Profissional do Futuro. 

 
Gênero 

Masculino Feminino 
28% 72% 

 

Faixa Etária 
14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 

12% 23% 26% 35% 5% 
 

Programa participado 
Desenvolvimento de Talento 7% 
Profissional do Futuro 65% 
Desenvolvimento de Talento e Profissional do Futuro 28% 

  

 Os alunos, estudantes do ensino médio e do curso técnico em administração de 

empresas, numa faixa etária entre 14 a 18 anos, foram escolhidos por terem adquirido os 

ensinamentos dos programas recentemente. A maioria participou do Programa Profissional do 

Futuro desenvolvendo propostas de projetos de criação de empresa. 

 Atualmente, apesar de não terem concluído seus estudos, 9% já estão empregados na 

área administrativa, 12% em outras áreas e 26% não estagiários administrativos. 

 Com relação à intenção de direcionamento profissional na realização dos seus sonhos, 

67% responderam que tem a intenção de serem donos do próprio negócio, 19% pretendem ser 

empregados de alguma empresa, 5% responderam que é indiferente a escolha e 9% não sabem 

para irão realizá-los. 

 Quanto a inserção profissional logo após a formação na graduação, o resultado foi um 

empate de 42% para cada, entre a opção de ter a empresa própria e ter um emprego; 14% 

responderam que pretendem ser profissionais autônomos e apenas 2% não sabem.  



 113

  Avaliando a motivação para se tornar empreendedor, o resultado foi o que se esperava 

de alunos que já participaram do estudo sobre empreendedorismo, com 56% assinalando a 

opção de ser independente como principal motivação. Os demais optaram com 19% em 

ganhar dinheiro, 23 % em segurança e 2% assinalaram outros, mas sem identificar o motivo. 

  Para se obter sucesso nos negócios, a maioria, 42% respondeu que é necessário ter 

uma boa idéia, seguido de 30% que responderam ter muito trabalho e 4% em ter dinheiro. 

 Avaliando o conhecimento dos alunos em relação às características dos 

empreendedores, contidas na tabela 2.1 do item 2.2.2 da pág. 40 deste trabalho, obteve-se o 

seguinte resultado por grau de importância: 40% em inovador, 21% visionário, 16% criativo, 

14% persistente, 7% líder e 2% idealista. 

 Por último, baseado no resultado da pesquisa GEM (2008), que mostrou o crescimento 

da taxa de empreendedorismo por oportunidade no Brasil, buscou-se saber dos jovens 

pesquisados o que é mais importante para se abrir um negócio: a necessidade ou a 

oportunidade? Assim, como o resultado da pesquisa nacional, 70% responderam que a 

oportunidade é o fator mais importante e, apenas 30% responderam a necessidade.  

   

 (9) PROJETO VALE A PENA VIVER – PVPV: faz parte do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UNIVAP, como extensão de serviços a comunidade. 

Iniciado no ano de 2003 vem desenvolvendo ações empreendedoras de promoção a educação 

junto a comunidades, realizando atividades dentro e fora do espaço físico da universidade na 

sua região de atuação.  

Através de Parcerias com o Lions Clubs International Foundations, Banco Santander 

e Pastoral da Saúde e da Criança e com as Dioceses de São José dos Campos, Taubaté e 

Caraguatatuba, algumas Igrejas Evangélicas e Prefeitura Municipais, o PVPV chega até as 

pessoas menos favorecidas, que realmente necessitam de auxílio, sobretudo no âmbito da 

Educação e da Inclusão Social Produtiva. 

As ações de educação empreendedora “buscam criar pequenas cooperativas, 

associações de prestação de serviços no bairro ou pequena região pelos profissionais 

formados”. (UNIVAP, 2008) 

A realização dos cursos conta com as instalações físicas da própria UNIVAP, 

instalações físicas das onze unidades móveis, instalações físicas do poder público, das 

associações de bairro, das igrejas, clubes de serviço e instalações físicas da comunidade. 
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As Unidades Móveis52 (UM) disponibilizam cursos gratuitos de inclusão digital 

(informática), culinária, corte e costura e eletricidade, nas diversas localidades da região. Nas 

Unidades Fixas são realizados cursos de eletricidade residencial, eletrônica, artesanato, 

serigrafia, panificação, capacitação profissional para doméstica, o curso ministrado pelo 

SEBRAE Aprender a Empreender e os demais cursos existentes nas Unidades Móveis. 

(UNIVAP, 2008) 

 

Figura 4.10 – Imagens das Unidades Móveis do Projeto Vale a Pena Viver da UNIVAP. 
Fonte: UNIVAP ( 2009). 

 

De acordo com os dados coletados junto a Sede Oficial do Projeto (CENAS - Centro 

de Atendimento Social), de 2003 a 2007, somente no curso de curso de Inclusão Digital foram 

certificados 42.063 alunos.  

A tabela abaixo mostra que, no período de 2004 a 2007, foram 38.297 alunos 

certificados que realizaram os cursos de educação empreendedora, sendo que destes 27.387 

foram nas UM, 10.276 nas instalações físicas do Lions Clubs e 634 nas instalações físicas das 

Comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 As Unidades Móveis foram criadas para atender as comunidades mais distantes da sede da UNIVAP, através de novos 
ambientes de ensino que se instalam pelo período de duração dos cursos, com apoio logístico da comunidade nos locais 
indicados pelos parceiros. (UNIVAP - CENAS, 2008) 
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Tabela 4.6 – PVPV: total de alunos formandos no período de 2004 a 2007. 
 

2004 2005 2006 2007 
Cursos 

UM Lions UM Lions UM Lions
Comu-
nidade 

UM Lions 
Comu-
nidade 

Total 
curso/ 

período 
Inclusão Digital 4.670  1.361 7.140 1.901 6.262 1.560 4.934  3.176      149    31.153 
Culinária      47       687      84    572    172        84    666     286         38      2.636 
Corte e Costura      81       255      80    175      80     207      87         16         981 
Eletricidade    270       638    127    407    268     376     249        2.335 
Eletricidade Residencial                 47        44  102         193 
Eletrônica           136       216           352 
Artesanato com Fibra       143     101          244 
Serigrafia             23       131         23         177 
Panificação                50            78         128 
Capacitação Doméstica                     18           18 
Aprender a Empreender                 51         29           80 
Total ano/unidade 5.068 1.361 8.720 2.192 7.416 2.382 181 6.183 4.341 453 38.297
Total ano 6.429 10.912 9.979 10.977 

Fonte: Adaptado de UNIVAP – CENAS (2008). 
 
 
 Em razão da facilidade de deslocamento das UM´s, constata-se, em todos os anos, a 

prevalecência no número de participantes, apesar do aumento na unidade do Lions Clubs 

seguida, modestamente, do crescimento nas comunidades nos anos de 2006 e 2007. 

 

-

20

40

60

80

Fo
rm

an
do

s 
(%

)

2004 2005 2006 2007

UEM Lions Comunidade  
Figura 4.11 – PVPV: total percentual de alunos formandos no período de 2004 a 2007. 
Fonte: Adaptado de UNIVAP – CENAS (2008). 
  

 (10) CIDADÃO EMPREENDEDOR: criado em 2003 pela PMSJC com objetivo de 

proporcionar à comunidade joseense cursos de educação profissional básica, para garantir a 

qualificação e requalificação do trabalhador facilitando seu acesso ao mercado de trabalho e 
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promovendo a geração de renda, dentro de uma ação educativa que possibilite o 

desenvolvimento de uma cultura empreendedora. O programa atende pessoas das diversas 

regiões do município, priorizando-se os de baixa renda. Sua meta é oferecer cursos de 

qualificação profissional sintonizados com as demandas de mercado para pessoas de baixa 

renda e também aos que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho, visando à melhoria 

de condições de vida, atendendo uma média de 5.000 alunos por ano. 

  
 
 (11) BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO: criado através de Lei nº. 6.309 de 09 de 

maio de 2003, para oferecer renda com condicionantes em caráter assistencial, denominando-

se na época de Programa Emergencial Auxílio Desemprego. Em 2007 teve seu escopo 

alterado para proporcionar, além da renda, qualificação profissional e vivência profissional, 

bem como ampliação do público alvo para jovens e adolescentes egressos de medida sócio 

educativa de privação de liberdade. 

 Os participantes, maiores de 18 anos, são beneficiados com: inserção nos cursos de 

capacitação profissional; transporte para a execução das atividades; Bolsa Auxílio 

Desemprego no valor mensal de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), seguro de acidentes 

pessoais e fornecimento de uma cesta básica mensal. 

  Os parceiros no desenvolvimento deste programa são: PMSJC, Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo, Secretaria de Governo, Delegacia do Estado de São Paulo, Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho, Junta Militar, Poder Judiciário, Secretaria de Transporte, 

Sub Prefeitura de São Francisco Xavier, Sub Prefeitura de Eugênio de Melo.  

 
  
 (12) PAT MIRIM: implantado em 2005 pela Fundhas (PMSJC), em parceria com o 

SEBRAE, funciona como uma “agência de empregos”, reunindo em banco de dados 

currículos dos familiares dos atendidos pela instituição. O principal objetivo desta ação é 

mostrar aos adolescentes que ao algo que parecida impossível pode se tornar realidade e, 

assim, elevar sua auto-estima e confiança na descoberta de habilidades. Alguns destes 

familiares participaram de cursos ministrados pelo SEBRAE, para estimulá-los em ações de 

empreendedorismo e auto-sustentabilidade, o que resultou em alguns casos a geração ou 

aumento da renda. 

 

 (13) MUNDO DIGITAL: tem por objetivo levar o conhecimento da tecnologia da 

informática a todas as pessoas (com mínimo quatorze anos de idade, morem há dois anos ou 
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mais em São José dos Campos e tenham no mínimo a sétima série do ensino fundamental), do 

município, capacitá-los na utilização dos softwares mais utilizados pelas empresas e promover 

a necessária preparação para o mercado de trabalho. Os cursos são estruturados em três 

módulos: 1º Módulo: Empreendedorismo, Ética e Cidadania; 2º Módulo: Noções de 

Informática (Windows e Internet); e, 3º Módulo: Pacote Office (Word, Excel e PowerPoint). 

 Em um ano de programa a Prefeitura certificou cerca de 5 mil pessoas. Em pesquisa 

realizada por Beltrame e Santos (2008), com 462 alunos cursantes, constatou-se que 99,77% 

consideraram o curso ótimo ou bom, conferindo ao projeto um alto grau de satisfação do 

usuário. 

 
 (14) PROGRAMA DECOLAR:  O Programa Decolar - Desenvolvimento do 

Talento foi criado pela Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos, em julho 

de 2007, para oferecer aos alunos do Ensino Fundamental identificados com talento acima da 

média a oportunidade de ampliar e aprofundar os conhecimentos. Em sala de aula e fora dela 

professores especializados observam e analisam os alunos e aqueles considerados diferenciais 

são inscritos no referido Programa. Os selecionados participam de atividades, sempre em 

horário diferente das aulas na escola, oferecidas de acordo com projeto pedagógico, 

organizado em três áreas do conhecimento: ciência, comunicação e criatividade.  

 De acordo com a PMSJC (2009), o programa obteve com seguintes resultados nos 

anos de 2007 e 2008. 

 

Tabela 4.7 – Resultados do Programa Decolar nos anos de 2007 e 2008. 
 

Dados Numéricos 2007 2008 
Alunos em observação direta 3.877 16.712 
Alunos em observação assistida 423 214 
Alunos Inscritos 89 303 
Atividades grupais 24 48 
Atividades individuais 16 22 
Voluntários 26 112 
Professores da REM 03 11 
Parceiros 03 12 

Fonte: PMSJC (2009). 
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4.2.3  Empreendedorismo como Estratégia de Desenvolvimento Local - DL 
 
  
 Nos últimos anos se avançou muito na discussão da importância dos Arranjos 

Produtivos Locais (APL´s) como indutores do desenvolvimento local. 

 O melhor entendimento sobre APL vem de Albagli e Brito (2002), quando o definem 

como (...)  

 
“(...) a aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em 
torno de uma atividade produtiva principal, bem como de empresas correlatas 
e complementares como fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras 
de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros, em um 
mesmo espaço geográfico (um município, conjunto de municípios ou região), 
com identidade cultural local e vínculo, mesmo que incipiente, de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais e 
instituições públicas ou privadas de treinamento, promoção e consultoria, 
escolas técnicas e universidades, instituições de pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia, entidades de classe e instituições de apoio empresarial e de 
financiamento”. 

 

 Os APL´s, segundo Nunes (2007), trainee do SEBRAE, surgem como fruto de anos de 

dedicação e insistência da população de uma determinada região em uma atividade em que 

eles se sentem enraizados por motivos econômicos e sociais. Ela pode extravasar municípios, 

estados ou regiões, pois o que a demarca é a própria existência da atividade produtiva 

resguardando os costumes e características dos produtos e da população do território. O autor 

afirma que o conceito de APL não é fácil de ser entendido. 

 

“(...) não basta uma grande quantidade de pessoas ou empresas no mesmo 
ramo atuando no local. É preciso certa organização desse elo produtivo e de 
sua interação com outros atores tais como universidades, empresas de 
pesquisa, federações, governo, bancos etc”.  

 
  
 Assim, um APL deve ser visto como uma nova forma de oportunidade para alcançar 

os objetivos que uma sociedade almeja; mas através de uma estratégia diferente. 

 Por São José dos Campos apresentar um marcado desenvolvimento tecnológico, aliado 

a um ambiente dinâmico de negócios, conta com dois Arranjos Produtivos Locais: APL do 

Setor Aeroespacial e APL na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 Os APLs joseenses são desenvolvidos no Parque Tecnológico e são compostos de 

empresas de micro e pequeno porte do setor produtivo aeroespacial e de tecnologia da 

informação, poder público e instituições de pesquisa que promovem diversas atividades e 
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programas específicos, como consultorias especializadas, cursos, treinamentos, organização 

de missões, feiras nacionais e internacionais, compras e vendas conjuntas.  

  Os APL´s têm um Grupo Gestor formado pela PMSJC, pelo SEBRAE, pela CIESP e 

pelo CECOMPI e recebem apoio de instituições de associações empresariais, entidades 

acadêmicas públicas e privadas de ensino e pesquisa. 

 
 

Tabela 4.8 – Corrente do Empreendedorismo como Estratégia de Desenvolvimento Local em 
São José dos Campos. 

 
Nº. Ações Empreendedoras Ano de Implantação 
(1) Arranjo Produtivo Local Aeroespacial 2006 
(2) Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação 2007 

 
 

(1) ARRANJO PRODUTIVO LOCAL AEROESPACIAL – APL AERO 
 

 A APL AERO de São José dos Campos começou a se configurar no final da década de 

1990, com a retomada do crescimento da produção aeroespacial, dando continuidade ao seu 

processo de desenvolvendo de novos projetos nos seus Centros e Institutos de Pesquisa como, 

também, a “reativação” da EMBRAER através da subcontratação de um conjunto de 

empresas de base tecnológica sediadas na região. 

 A adoção deste novo processo de produção da EMBRAER propiciou o surgimento de 

condomínios empresariais e de cooperativas de trabalho no município, a fim de aplicar uma 

nova política de suprimento de partes mecânicas, de matérias primas e de mão de obra 

qualificada e terceirizada.  

 Assim, pode-se afirmar que as ações inovadoras, para a época, adotadas pela 

EMBRAER têm grande responsabilidade na formação do APL AERO de São José dos 

Campos. 

  Entretanto, o termo de compromisso que consolidou a implantação do Arranjo 

Produtivo Local Aeroespacial foi assinado apenas em 1º de agosto de 2006 entre PMSJC, 

CECOMPI, SEBRAE, CIESP e FIESP. Desde então tem havido um trabalho institucional 

para dar corpo ao APL Aeroespacial. Em julho de 2007, houve uma mobilização das 

empresas e teve início um processo de adesão formal. Atualmente, com adesão de 30 

empresas do setor, participam empresas como Compoente, HTA, Friuli, Winnstal, Astra 

Usinagem, Acquire, Finetornos e Alltec. 
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 Um dos principais resultados esperados pelo APL AERO é o aumento da qualificação 

dos funcionários e empreendedores, refletindo na melhoria na gestão, no incremento de 

inovação em processos e em produtos no setor aeroespacial. 

 

(2) ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO – APL TIC 

 

 O APL de Tecnologia da Informação e Comunicação nasceu de um esforço da 

PMSJC, CECOMPI e da empresa Onset, que em 7 de agosto de 2007 realizaram uma reunião 

para apresentar a metodologia a empresas do setor e iniciaram processo de adesão. 

Atualmente o APL TIC conta com 16 empresas integrantes. Nesse contexto foi assinado 

Convênio entre CECOMPI e Microsoft para instalação no município do Microsoft 

Information Center – MIC.  

 

4.2.4  Empreendedorismo como Estratégia de Desenvolvimento das PME´s 
 
 Para enfatizar a importância desta corrente como estratégia de desenvolvimento das 

PME´s, torna-se interessante verificar a taxa de sobrevivência e mortalidade empresarial. 

 No Brasil, no período de 2001 a 2005, foram criadas em torno de 470.202 empresas. 

No entanto, os dados do SEBRAE demonstram que quase a metade (49,4%) encerra as 

atividades nos primeiros dois anos de vida. Observados os anos de vida da empresa, a taxa de 

mortalidade representa 59,9% no período. Os principais obstáculos apontados, por empresas 

ativas e extintas, são: desenvolvimento da elevada informalidade53, a concorrência predatória, 

a baixa competitividade, o alto custo de formalização, a alta mortalidade precoce e o 

empreendedorismo por necessidade. 

 A PMSJC na busca por estratégias para promoção do desenvolvimento das MPE´s do 

município, implantou sete ações empreendedoras voltadas para desburocratização na obtenção 

de documentações; microcrédito municipal; agência de empregos; sistema inédito de acesso 

telefônico no recrutamento de candidatos e oferta de vagas de emprego; apoio legal ao 

pequeno empreendedor de atividades de produção e de prestação de serviços doméstico; além 

                                                 
53 Dados do IBGE (2009) indicam que no Brasil, em 2003, existiam cerca de 10,3 milhões de pequenos negócios informais, 
sendo que 9,1 milhões são de pessoas que trabalham por conta própria e 1,2 milhão empregam mão-de-obra. 
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da elaboração do Plano Diretor para o Desenvolvimento (PDDI) e implantação da Lei Geral 

das Micro e Pequenas Empresas. 

 
Tabela 4.9 – Corrente do Empreendedorismo como Estratégia de Desenvolvimento das PME´s 

em São José dos Campos. 
 

Nº. Ações Empreendedoras Lei Ano de Implantação 

(1) Serviço de Inspeção Municipal – SIM LM 4.129/91 1991 
(2) Sala do Empreendedor   LM 5.797/00 1997 
(3) Banco do Empreendedor Joseense – BEJ LM 5.189/98 1998 
(4) Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT  1998 
(5) Disque Serviços  1998 
(6) Lei Fundo de Quintal LC 172/98 1998 
(7) Alvará Instantâneo LM 6.783/05 2005 
(8) Plano Diretor para o Desenvolvimento (PDDI) LC 306/06 2006 
(9) Lei Geral do Município  LC 324/07 2007 

 

 (1) SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM: foi criado em 1991, através da 

Lei Municipal nº. 4.129/91. Entretanto, passou por um período de inatividade de 1997 a 2006, 

sendo reativado em 2007. Consiste em um certificado de nível municipal que confere ao 

pequeno empreendedor rural a oportunidade de dar início a comercialização de seus produtos 

dentro do âmbito da cidade. 

 

 (2) SALA DO EMPREENDEDOR: criada em 1997 para facilitar e agilizar o 

atendimento aos empreendedores na cidade. No local é possível solicitar emissão da Inscrição 

Municipal e do Alvará de Funcionamento, análise de processos burocráticos, alterações em 

processos de empresas já existentes, além de promove a integração de órgãos estaduais e 

federais envolvidos nos processos relacionados às necessidades das empresas. 

 Foi idealizada a partir da necessidade de agilização do trâmite da documentação 

necessária para abertura de empresas. O principal diferencial da Sala está no atendimento 

integral do empreendedor por reunir, em um só local, profissionais de várias secretarias. Isto 

possibilita uma ação conjunta da Prefeitura no auxílio aos empresários no andamento de 

processos de abertura de negócios ao considerar as necessidades de cada processo. 

 No período de 1998 à 2003, foram protocolados 21.291 processos; aberturas 13.592 

empresas;  aprovação em cinco dias de 73% do total dos pedidos. No primeiro trimestre de 

2008, foi registrado 4 mil atendimentos e 719 empresas abertas. 
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 (3) BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE – BEJ: criado pela Lei Municipal 

5.189/98, em parceria com a FVE, CIESP de São José dos Campos e Associação Comercial e 

Industrial (ACI), é uma das primeiras instituições de microcrédito municipal do Brasil, 

inteiramente voltado para as necessidades de microcrédito para empreendedores. Seu objetivo 

é facilitar o acesso ao microcrédito, fomentando a abertura ou a consolidação de pequenos 

negócios, principalmente aqueles da economia informal, a fim de promover o 

desenvolvimento econômico e social do município. Em julho de 2003 foi reconhecido como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.  

O BEJ é um comprovado agente de estímulo ao empreendedorismo no nível popular 

ao oferecer atividades geradoras de trabalho e renda, através da concessão de empréstimos de 

R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com taxas de juros reduzidas e 

crédito desburocratizado. Além da concessão de crédito, em parceria com outras entidades 

como o SEBRAE, oferece cursos de capacitação aos empreendedores. 

 Os resultados alcançados de 1998 à 2003 foram mais de R$ 4.000.000,00 emprestados, 

o que gerou 250 novos postos de trabalho e manteve outros 2.500.  

 

 (4) PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR – PAT: de âmbito 

nacional, associa por meio de convênios os governos federal, estadual e municipal com o 

objetivo de assistir ao trabalhador, especialmente o trabalhador desempregado ou em 

dificuldades.  

 Em São José dos Campos a contribuição municipal é muito significativa e enfatiza o 

estímulo ao empreendedorismo na qualificação e requalificação profissional e na busca de 

trabalho, funcionando como uma agência de empregos totalmente gratuita: cadastramento de 

candidatos e vagas de emprego e orientação trabalhista. 

 O PAT também auxilia o trabalhador em dar entrada no seguro-desemprego e na 

emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

 
 
  (5) DISQUE-SERVIÇOS: em funcionamento desde 1998, coordenado pelo PAT, é 

um sistema inédito de acesso telefônico pelo qual interessados podem solicitar profissionais 

autônomos cadastrados para prestação de serviços, em: calheiros, pedreiros, pintores, 

encanadores, eletricistas, mecânicos de refrigeração, serralheiros, jardineiros, marceneiros e 

técnicos de fogão, entre outros. 
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 Este sistema apóia a iniciativa do micro empreendedor, como trabalhador autônomo, e 

contribui de forma inovadora para aumentar a competitividade e a oferta de oportunidades 

àqueles que têm mais iniciativa e bom desempenho.  

 Além do atendimento à população que necessita dos serviços, o programa visa a 

geração de renda para os prestadores de serviços autônomos. 

 

 (6) LEI FUNDO DE QUINTAL: criada através da Lei Complementar 172 de 1998 

tem por objetivo dar apoio legal ao pequeno empreendedor, regulamentando determinadas 

atividades de produção e de prestação de serviços no âmbito doméstico, em edificações e 

áreas residenciais. Entre 2004 e 2006 foram beneficiados cerca de 130 pequenos 

empreendedores. 

 

 (7) ALVARÁ INSTANTÂNEO: criado pela Lei Municipal nº. 6.783 de 2005, teve 

suas atividades inicializadas em janeiro de 2006, é um serviço de destaque da Sala do 

Empreendedor. O Alvará Instantâneo permite a emissão imediata da Inscrição Municipal e da 

Licença de Funcionamento e atendimento a pedidos para alterações em cadastros de empresas 

já registradas. O serviço é realizado na Sala do Empreendedor ou pela internet (na página da 

PMSJC), o que viabiliza a diminuição do tempo gasto pelo empreendedor entre a decisão de 

abrir um negócio e o início real de funcionamento.  

 No ano de 2006 foram 1.547 micro e pequenas empresas que utilizaram os serviços do 

Alvará. Somente no primeiro semestre de 2007 este número chegou a 709, quase a metade do 

resultado obtido em todo o ano anterior. 

  

 (8) PLANO DIRETOR PARA O DESENVOLVIMENTO – PDDI: para o 

desenvolvimento do Plano Diretor, foram efetuadas quatro audiências públicas em todas as 

regiões do município. Para o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico foram 

realizadas reuniões com representantes de todos os setores produtivos da cidade. Os objetivos 

do PDDI para a área econômica do município definidos através do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, foram:  

 

- Promover o desenvolvimento sustentável, com foco na competitividade e inovação; 

- Melhorar a capacidade do município por meio do aumento da eficiência e da qualidade 

dos insumos básicos das empresas aqui sediadas, com qualificação da mão de obra e 

infra-estrutura física apropriada; 
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- Definir regras microeconômicas gerais, criando incentivos que gerem a competição 

para encorajar o crescimento da produtividade, com sistema tributário justo e 

eficiente; 

- Facilitar o desenvolvimento, aprimoramento, fortalecimento e inovação da cadeia 

produtiva local. Estimular o surgimento de novos aglomerados produtivos; 

- Estimular especializações competitivas, reforçando as diferenças e singularidades 

locais; e, 

- Promover a articulação dos setores produtivos locais buscando sinergia entre eles para 

aumentar a efetividade das ações a ser implantadas. 

  

 O Art. 16, da Seção I, do Capítulo III da Lei Complementar nº. 306, de 17 de 

novembro de 2006, o PDDI, com base nos princípios de sustentabilidade e de 

desenvolvimento econômico local, descreve os seguintes objetivos: 

 

“I - Aumentar a competitividade regional; 
II - Dinamizar a geração de emprego, trabalho e renda; 
III - Desenvolver potencialidades locais; 
IV - Consolidar a posição do Município como "pólo tecnológico de 
desenvolvimento das atividades aeronáutica se espaciais"; 
V - Estimular o surgimento de novos negócios, especialmente daqueles que se 
enquadram nas vocações do Município; 
VI - Fortalecer e difundir a cultura empreendedora; 
VII - Realizar parcerias e ações integradas com outros agentes promotores do 
desenvolvimento, públicos e privados, governamentais e institucionais; 
VIII - Aperfeiçoar continuamente o modelo adotado a partir da perspectiva 
sistêmica, considerando os desafiosdo crescimento econômico, a eqüidade 
social e o respeito ao meio ambiente”. 

 
 
 

(9) LEI GERAL DO MUNICÍPIO: A Lei Geral Federal54 das Micro e Pequenas 

Empresas unifica o regime de arrecadação, estabelecendo a apuração e recolhimento de 

impostos e contribuições da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluindo o ISSQN55 de 

                                                 
54 Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que, após anos de tramitação no Congresso, foi sancionada e entrou em vigor 
oficialmente no dia 1º de janeiro de 2007. Entretanto, a unificação e simplificação tributária, um de seus principais pilares, 
passou a vigorar apenas no dia 1º de julho. A Lei Geral, mais conhecida como Super Simples, garante, entre outros aspectos, 
regime tributário diferenciado para as empresas de menor porte, preferência das pequenas em licitações para compras 
governamentais e o fim da burocracia para a abertura, fechamento e regularização das empresas. Em suma, a nova Lei é um 
impulso para garantir o desenvolvimento das MPE´s, simplificando impostos e reduzindo a informalidade, propiciando a 
regularização e o empreendedorismo. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008) 
 
55 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: é um imposto recolhido mensalmente em razão da prestação de um 
serviço (por empresa ou profissional autônomo) definido na lista estabelecida pela Lei Complementar Nacional nº 116/03. O 
cálculo é efetuado multiplicando o preço do serviço pela alíquota estabelecida em lei. Em São José dos Campos, as alíquotas 



 125

competência municipal. O município de São José dos Campos tem feito as adequações para as 

micro e pequenas empresas locais se beneficiam das novas normas que estabelecem um 

tratamento e favorecido. 

Para atender a Lei Geral, a PMSJC criou a Lei Complementar Municipal nº. 324/07 de 

junho de 2007. Atualmente o município está fazendo adequações em benefício das micro e 

pequenas empresas. Uma delas é a elaboração do edital convocatório que deverá facilitar o 

acesso das micro e pequenas empresas às licitações do município. 

Contudo, há de se destacar que a PMSJC mesmo antes da aprovação da Lei Geral 

Federal, já vinha desenvolvendo ações de desoneração tributária através da Lei Municipal 

Complementar nº 256/03 que estabelece: redução do ISS, isenção de IPTU e isenção de taxa 

de licença para o funcionamento. 

 

4.3  O potencial empreendedor e imagem do município 
  

 Foram entrevistados, numa amostragem aleatória, sessenta e dois empreendedores 

estabelecidos no mercado de São José dos Campos a mais de cinco anos, sendo que apenas 

quatro imigraram de outros municípios (Jacareí, Paraibuna e Taubaté). Quanto à área de 

atuação estão distribuídos em: 32% pertencem à indústria, 39% pertencem ao comércio e 29% 

pertencem a serviço. [APÊNDICE D] 

 Referente à participação por gênero em cada área, pode-se observar que a 

predominância de empreendedores homens na indústria (91%) em relação às mulheres (9%). 

Entretanto, assim como o resultado obtido na Pesquisa Gem (2008), mencionada no capítulo 

2, sobre a elevada taxa de participação da mulher em atividades empreendedoras, nesta 

amostra percebe-se que na área de comércio elas já se fazem a maioria (59%), ficando em 

desvantagem aos homens empreendedores em serviço em apenas 10%. (figura 4.12) 
 

                                                                                                                                                         
do ISS variam de acordo com o serviço prestado e estão determinadas na Lista de Serviços da Lei Complementar nº 
272/2003. As alíquotas atuais são de 2%,3% e 5%. (PMSJC, 2009) 
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Figura 4.12 – Empreendedores por gênero e área de atuação. 
 
  
           Quanto aos fatores motivacionais que levou o individuo a se tornar um empreendedor, 

o principal destacado (tabela 4.10) tanto pelos homens como pelas mulheres foi à necessidade, 

financeira. Curiosamente, o resultado se apresenta diferente de aspectos abordados na 

fundamentação teórica de que no Brasil o principal fator de motivação do empreendedor 

homem é a oportunidade e do empreendedor mulher é a necessidade.  

  

Tabela 4.10 – Motivos para ter se tornado empreendedor no município. 
 

Ordem Motivos Empreendedores Homens 
1º Necessidade Financeira 
2º Oportunidade na empresa onde trabalhou 
3º Atividade após a aposentadoria  
4º Oportunidade no mercado 

Herança familiar 
 

Ordem Motivos Empreendedores Mulheres 
1º Necessidade Financeira 
2º Independência Profissional 
3º Complementação – alternativa de emprego 

Oportunidade na empresa onde trabalhou 
Oportunidade no mercado 

 
 

 Valendo-se das discussões desenvolvidas sobre as características dos empreendedores 

segundo a visão economista, comportamentalista e gerencial, os empreendedores da amostra 
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foram questionados quanto ao aspecto mais importante a ser considerado em um 

empreendedor de São José dos Campos, e, pela ordem (tabela 4.11), a opção mais assinalada 

foi à característica visionário. Ao recordar Filion, que considera como visionário as pessoas 

que imaginam, desenvolvem e realizam visões a partir da detecção de oportunidades do meio 

onde se enquadram, o resultado chama a atenção, pois, quando questionados anteriormente 

sobre o motivo que os levou a empreender, por unanimidade, foi apontada a necessidade. 

Diante do estudo teórico exposto neste trabalho, pode-se concluir a respeito deste resultado 

que os empreendedores se enquadram na visão dos comportamentalistas que enxergam na 

necessidade a busca pela realização pessoal influenciada pelo meio. 

 

Tabela 4.11 – Característica identificadas para um empreendedor de sucesso. 
 

Ordem Característica 
1º Visionário 
2º Líder 

3º 
Buscar informações sempre  
Saber correr riscos calculados 
Autoconfiança 

4º Inovador 
5º Oportunistas 

6º 
Otimista  
Habilidade para conduzir situações 

7º 
Ser comprometido 
Iniciativa 
Habilidade na utilização de recursos 

 
 

 As ações empreendedoras analisadas neste estudo, fomentadas pelos atores públicos e 

privados, como estratégia para a endogeinização do município de São José dos Campos abriu 

caminho para o questionamento se o empreendedor ao abrir o seu negócio recebeu ou não 

orientação, seja do governo local, de instituições de ensino, de instituições de crédito, de 

órgãos de apoio ao empreendedorismo, de centros de tecnologia etc. Apenas 19% indicaram 

que não receberam ou não procuraram e, os demais, 81% receberam de um ou mais agentes. 
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Figura 4.13 – Fonte de orientação para abertura do negócio. 
 

 É importante destacar, conforme a figura acima, que os empreendedores, da 

amostragem, pertencentes à área de indústria foram os únicos a receberem orientação do 

Governo/Prefeitura; os pertencentes à área de comércio os únicos de Incubadora de Empresas; 

e, os pertencentes à área de serviço os únicos de Bancos/Instituição Financeira. Nota-se, 

também, que ao se totalizar os empreendedores das áreas de comércio e de serviço, constata-

se que estes receberam orientação de um número maior de agentes do que os da área de 

indústria.   

 Relacionando estes dados com a distribuição dos estabelecimentos por atividade 

econômica do município, em janeiro de 2008, descrita no capítulo 3, onde 94% compreendem 

comércio e serviço e, também, salientando-se que a corrente de fomento a gestão através da 

educação empreendedora apresentou o maior número de ações, vão de encontro 

representatividade destas atividades nesta amostragem (68%). 

 Na pesquisa realizada pelo SEBRAE, exposta no capítulo 2, sobre as principais 

sugestões de políticas públicas apontadas por empresas ativas e extintas no ano de 2008, as 

três primeiras foram: crédito preferencial, desburocratização do registro e tratamento 

tributário diferenciado. Embora não na mesma ordem, mas se pode observar que em ambas as 

pesquisas coincidem as causas apontadas. (tabela 4.12) 
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Tabela 4.12 – Causas de insucesso de negócio no município (política pública). 
 

Ordem Especificação 
1º Carga Tributária Elevada 
2º Falta de crédito Bancário 
3º Problemas com a Fiscalização 

 

 Torna-se interessante ressaltar que nenhum empreendedor da amostragem optou pelo 

item outra razão. Entretanto, apesar do apontamento acima, 75% se contradisse ao responder 

que a política tributária está adequada para o seu negócio. 

 Quanto à característica mais marcante na imagem do município, 60% optaram por 

tecnologia, 16% por educação e 24% por empreendedorismo. Apesar de a tecnologia ter sido 

assinalada por mais da metade dos empreendedores, 61% concorda que atualmente São José 

dos Campos é um município empreendedor.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante da crise fiscal do Estado e a desmobilização do investimento privado, nos anos 

90, São José dos Campos passou por um período de diminuição do ritmo de crescimento, com 

redução de investimentos públicos e privados, gerando a diminuição do número de empregos 

industriais, o que agravou os problemas sociais no município. Um dos fatores fundamentais 

verificados, considerado como o marco de uma nova fase de transição econômica para o 

município, foi à redução do quadro de funcionários da Embraer, principal geradora de um 

número extremamente relevante de empregos na época. Entretanto, no final dos anos 90, a 

incorporação de pequenos negócios e a aparição das subcontratações (terceirizações) foram 

responsáveis por dar fôlego ao município quanto à continuidade do seu desenvolvimento. 

Ressalta-se que apesar do período de crise, no setor econômico industrial, ainda houve 

instalações de grandes indústrias, embora a configuração da estrutura sócio-econômica do 

município já estivesse modificada. Além do aumento de empreendimentos de serviço e 

comércio, constatou-se um aumento da participação da mulher no mercado de trabalho.  

 Pode-se concluir sobre esta fase, que o desenvolvimento econômico do município de 

São José dos Campos apesar de pertencer ao modelo exógeno desde a década de 1920, 

atraindo investimentos externos por meio de leis de isenção e incentivos fiscais, vem desde o 

final da década de 1990, promovendo a endogeinização econômica através de iniciativas, 

principalmente, do poder público. 

 Considerando a queda no nível de empregabilidade do setor industrial, a alternativa 

adotada pelo poder público municipal em parceria com algumas entidades e instituições, foi 

fomentar na cultura joseense, a prática do empreendedorismo, criando ações empreendedoras 

descentralizadas como estratégia de desenvolvimento econômico local. 

 No período de 1993 a 1997, iniciativas empreendedoras como cursos de capacitação e 

planejamento de implantação de incubadoras de empresas, passaram a ser tomadas apesar de 

não serem vistas pela gestão pública da época sob a ótica do empreendedorismo. É por isso 

que neste trabalho esta gestão foi considerada como tendo a marca da Cidade e Tecnologia.  

 Foi a partir da gestão de 1997, até os dias atuais, que se averigou que o município 

levantou a bandeira do empreendedorismo, provocando mudanças na cultura local, até então 

enraizada na industrialização, no seu modelo rígido e mecanizado de produção, na sua 

imagem de cidade industrial. A gestão pública destes dois períodos (1997-2004 e 2005-2007), 
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de acordo com os estudos realizados, é marcada, respectivamente, pela imagem da Educação 

Empreendedora e da Abertura de Empresas. 

 Após investigação sobre as ações empreendedoras realizadas no município, que ainda 

estão em execução, foram identificadas e analisadas trinta e uma, assim classificadas: seis 

como fomento tecnológico, quatorze como gestão, duas como estratégia de desenvolvimento 

local e nove como estratégia de desenvolvimento das PME´s. Na execução destas ações 

deparou-se com a participação de atores públicos e privados, envolvidos em ações ora no 

campo privado ora no público-privado ora no público. No campo privado ocorre o estímulo a 

educação empreendedora e ao desenvolvimento de modelos negócios, principalmente de base 

tecnológica. No campo público-privado, busca-se a cooperação entre os atores que os compõe 

como forma de facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros, reduzir a 

informalidade, apoiar o associativismo, promover a educação empreendedora entre outros. No 

campo público, dentre outras ações, promove-se criação ou melhoria na política tributária 

para os pequenos negócios, a educação empreendedora, a formação de arranjos produtivos, 

agências de empregos e desburocratização de documentação. 

 A proliferação do empreendedorismo percebida em todo município deixa clara a 

intenção do poder público em preparar os empreendedores local a buscarem oportunidades, 

com maior probabilidade de sucesso, propiciando o desenvolvimento econômico local de São 

José dos Campos. 

  É visível que hoje no município, a imagem de cidade tecnológica vem sendo, não 

alterada, mas aliada a imagem de cidade empreendedora. 

 

 



 132

REFERÊNCIAS 
 

AEITA. Associação dos Engenheiros do ITA. 2008. Imagem: Vista área da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer. Disponível em: www.aeitaonline.com.br/.../300px-
EMBRAER.jpg. Acesso em: jan 2009. 
 

ALBAGLI, S.; BRITO, J. Arranjos Produtivos Locais: Uma nova estratégia de ação para o 
SEBRAE – Glossário de Arranjos Produtivos Locais. RedeSist, 2002. Disponível em: 
http://redesist.ie.ufrj.br/glossario1.php. Acesso em: jan 2006. 
 

AMARAL FILHO, J. A Endogeneização no Desenvolvimento Econômica Regional e Local. 
Revista Planejamento e Políticas Públicas. Brasílis, IPEA, n.23. ed.23, jun.2001. p.261-286. 
Disponível em: www.ipea.gov.br/pub/ppp/ppp23/Parte7.pdf. Acesso em: abr 2007. 
 

_________. Desenvolvimento regional endógeno em um ambiente federalista. Brasília, 
IPEA, n.14, 1996. p.35-70. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 07 jun 2007. 
 

AMARO, R. As Novas Oportunidades de Desenvolvimento Local. A Rede para o 
Desenvolvimento Local, n.8. p. 16-22.  Faro: in loco. 1993. Disponível em: 
http://www.consumoresponsavel.com/wp-content/rncr_fichas/RNCR_Ficha_A2_1.pdf. 
Acesso em: abr 2009. 
 

ANJOS, M.I. Análise do Processo de Ocupação Urbana em São José dos Campos, 
aferindo o papel das políticas públicas na produção do espaço. 2004. 142f. Dissertação 
(Mestrado Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2005. 
 

ANTICO, C.; LEAL, J.L. Migração em São Paulo, 4: Região de Governo de São José dos 
Campos. Campinas: UNICAMP, Núcleo de Estudos de População, 1993. p.16. 
 

ANPROTEC. Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores. Apresentação. Disponível em: http://www.anprotec.org.br. Acesso em: fev. 
2009. 
 

BELTRAME, M.S.; SANTOS, M.S. Projeto Mundo Digital. In: IX ENCUENTRO 
INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA ZARAGOZA., p. 14-18, 2008, Zaragoza, Espanha. 
Disponível em: www.virtualeduca.info/ponencias/321/TRABAJO3.DOC. Acesso em: maio 
2009. 
 



 133

BITTENCOURT, T.M.M. Arquitetura Sanatorial: São José dos Campos. São José dos 
Campos, SP: Tânia Bittencourt, 1998. 177p. 
 

BOLOGNA, S.M.F. A Experiência dos Planos Diretores de São José dos Campos: 
Instrumentos Eficazes de Planejamento Urbano ou Obras de Consulta Acadêmica. 2000. 
263f. Dissertação (Mestrado Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2000. 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Brasília, 
Centro de Documentação e Informação, 2008. Disponível em: Acesso em: 
http://www2.camara.gov.br/homeagencia/. Acesso em: fev.2009. 
 

CODIVAP. Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
Caracterização e Avaliação dos conhecimentos existentes sobre a Região do Vale do 
Paraíba e Diagnósticos Resultantes. São Paulo: Ypiranga, 1971. 328 p. 
 

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. 6.ed. São Paulo: Cultura, 1999. 275 p. 
 

_________. Empreendedorismo: a reinvenção através do sonho. Belo Horizonte, 2001. 
Disponível em: http://www.sebrae.com.br. Acesso em: fev. 2009. 
 

_________. Pedagogia Empreendedora. São Paulo: Editora de Cultura, 2003. 140 p. 
 

DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 299 p. 
 

_________. Brasil: o país de jovens empreendedores pouco inovadores. 2009. Disponível 
em: http://www.josedornelas.com.br/artigos/brasil-o-pais-de-jovens-empreendedores-pouco-
inovadores/. Acesso em: mar. 2009. 
 

DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. 5.ed. São Paulo: Pioneira, 1987.  
 

DUNCAN, M. Discussão e Compreensão das Áreas de Resultados Propostas pelo 
Programa Nacional de desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais: Dinâmica 
Econômica nos Territórios Rurais. MDA – Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 
Planejamento 2005-2006, 3ª etapa. Disponível em: http://www.mda.gov.br. Acesso em jun 
2007. 
 



 134

FERNANDES, E. Para melhorar o Brasil. Disponível em: 
http:/www.emanuelfernandes.com.br. Acesso em: abr 2009. 
 

_________.  Emanuel quer implantação do ensino do empreendedorismo. Boletim 
Eletrônico. 14.ed. 2008. Para melhorar o Brasil. Disponível em: 
http:/www.emanuelfernandes.com.br. Acesso em: abr 2009. 
 

FILION, L.J. O planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: identifique uma 
visão e avalie o seu sistema de relações. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, 
v.31 n.3 p. 63-71, jul./set. 1991, p. 05-28. 
 

_________. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos 
negócios. RAUSP – Revista de Administração da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
v.34, abril/junho, 1999. Disponível em: http://www.daeln.ct.utfpr.edu.br. Acesso em: 
fev.2009. 
 

GAMALLO, F. Empresas incubadas em São José dos Campos faturam R$ 13 milhões. 
Agência Sebrae de Notícias, dez. 2008. Disponível em: 
http://asn.interjornal.com.br/noticia_pdf.kmf?noticia=7986439. Acesso em: maio 2009. 
 

GARCIA, L.F. Formação Empreendedora na Educação Profissional: Projeto Integrado 
MEC/SEBRAE de Técnicos Empreendedores. Florianópolis: Laboratório de Ensino a 
Distância/UFSC, 2000. 
 

GEM. Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil – 2001: Relatório 
Nacional. Curitiba: IBQP, 2002. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/. Acesso em: maio 
2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2002: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2003. Disponível em: http://www.dce.sebrae.com.br/. Acesso em: maio 2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2003: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2004. Disponível em: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/6ef2f8f287f6699403256e4d006f73aa/1369fe
be4976536003256eaa00095ffe/$FILE/NT000139CE.pdf. Acesso em: maio 2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2004: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2005. Disponível em: 
http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/1EC939C7F8E5D50503256FE200487D4A/$File/N
T000A6806.pdf. Acesso em: maio 2009. 



 135

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2005: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2006. Disponível em: www.inei.org.br/. Acesso em: maio 2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2006: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2007. Disponível em: http://www.inei.org.br/inovateca/estudos-e-pesquisas-em-
inovacao/Global%20Entrepreneurship%20Monitor%202006.pdf. Acesso em: maio 2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2007: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2008. Disponível em: http://www.jeronimos.com.br/relatorios/relatorioGEM2007.pdf. Acesso 
em: maio 2009. 
 

_________. Empreendedorismo no Brasil – 2008: Relatório Nacional. Curitiba: IBQP, 
2009. Disponível em: 
http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/5D1CAC412448B0428325757B00697DC7/$File/NT0003
EF2A.pdf.  Acesso em: maio 2009. 
 

GIL, A.C. Técnicas de pesquisa em econômica. 2.ed. São Paulo: Altas, 1990. 
 

GOMES, A.F. O Empreendedorismo como uma Alavanca para o Desenvolvimento 
Local. Revista Eletrônica de Administração, França, São Paulo, v.4, n.2, 2005. Disponível 
em: http://www.facef.br/rea/edicao07/ed07_art04.pdf. Acesso em: fev 2009. 
 

HARVEY, D. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. p.121. 
 

HAU, L.C.; NASCIMENTO, L.F.C.; TOMAZINI, J.E. Geoprocessamento para identificar 
padrões do perfil de nascimentos na Região do Vale do Paraíba. Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia. Imagem: Mapa de Distribuição dos Municípios do Vale do 
Paraíba as margens da Rodovia Presidente Dutra, 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/img/revistas/rbgo/v31n4/03f1.gif. Acesso em: jan 2009. 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/. Acesso em jan 2009. 
 

INCUBADORA UNIVAP REVAP.  Disponível em: 
http://www.incubadorarevap.com.br/. Acesso em: maio 2009. 
 

INCUBAERO. Disponível em: http://www.incubaero.com.br/. Acesso em: maio 2009. 
 



 136

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. MAVALE – Macrozoneamento da Região 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo. São José dos Campos: INPE, 
1992. 
 

JULIO, R.  Todo o poder ao povo: as lições que Emanuel Fernandes tirou de seus oito anos na 
Prefeitura. In QUEIROZ, A.V. (Org). Com a palavra, o prefeito: perfis e depoimentos dos 
políticos que governaram São José dos Campos na segunda metade do século. São José dos 
Campos: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2008. p.429-467.  
 

JUNIOR ACHIEVEMENT. Institucional. Disponível em: http://www.jabrasil.org.br/. 
Acesso em: maio 2009. 
 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Técnicas de Pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
 

LESSA, S. N. São José dos Campos: Planejamento e a Construção do Pólo Regional do 
Vale do Paraíba. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA – O LUGAR DA 
HISTÓRIA. ANPUH,17.,  Campinas, setembro. 2004 Anais.... UNICAMP,2004. Disponível 
em: 
http://www.anpuhsp.org.br/downloads/CD%20XVII/ST%20II/Simone%20Narciso%20Lessa.
pdf. Acesso em: jan. 2009. 
 

MANOLESCU, F.M.K.; KROM, V. A Dinâmica do Desenvolvimento Sócio-Econômico de 
São José dos Campos. In PAPALI, M.A. (Org). Histori(cidade)s: um olhar multidisciplinar. 
São Paulo: Annablume; São José dos Campos: Univap, 2008. p.155-174.  
 

_________. Evolução do Pensamento Econômico Regional: algumas Considerações. In: 
CHAMON, E.M.Q.O. (Org.) Gestão de Organizações Públicas e Privadas. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2007. p. 23-40. 
 

MEC. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Guia de orientação: PROEP. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/guia_orient.pdf. Acesso em: maio 2009. 
 

MELO NETO, F.P.; FRÓES, C. Empreendedorismo social: a transição para a sociedade 
sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. p.1-14. 
 

MIURA, V.T. Da imagem construída à imagem percebida: Os marcos referenciais 
urbanos na paisagem de São José dos Campos – SP. 2006. 135f. Dissertação (Mestrado 
Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade 
do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP. 
 



 137

MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. Perfil do Município: São José dos Campos. 2008. 
Disponível em: http://perfildomunicipio.caged.gov.br/seleciona_uf_consulta.asp?uf=sp. 
Acesso em: mar.2009.  
 

NUNES, B. Arranjo Produtivo Local: Oportunidades para caprinovinocultura do Sertão do 
Cabugi. SEBRAE. Disponível em: http://www.sebrae.com.br. Acesso em jun.2007. 
 

PENEDO, A. Arquitetura Moderna: São José dos Campos. São José dos Campos, SP: 
A.Penedo, 1997, p.167. 
 

PIMENTA, M.A. Uma outra pobreza urbana... In: CASTRIOTA, L.B. Urbanização 
brasileira: redescobertas. Belo Horizonte: C/Arte, 2003. p.66-75. 
 

PMSJC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Secretaria Municipal 
de Educação: CEDEMP. Disponível em: http://www.sjc.sp.gov.br/sme/cedemp.asp. Acesso: 
maio. 2009. 
 

_________. Catálogo: São José dos Campos São Paulo Brasil. 2.ed. São José dos Campos: 
PMSJC, 1998.  
 

_________. São José dos Campos, 2008: informações sobre a cidade de São José dos 
Campos. São José dos Campos: Divisão de Pesquisa da Secretaria de Planejamento Urbano e 
Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 
2008. 
  

_________. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI 2006, Diretrizes. São 
José dos Campos: PMSJC, 2006. Disponível em: 
http://www.sjc.sp.gov.br/spu/downloads/diretrizes06.pdf. Acesso em: fev.2009. 
 

_________.  Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI 1994, Caderno Técnico. 
São José dos Campos: PMSJC, 1994. Disponível em: 
http://www.sjc.sp.gov.br/saj/downloads/legislacao/caderno_tecnico_pl_diretor.pdf. Acesso 
em: fev.2009. 
 

_________. Plano Diretor Municipal. São José dos Campos: PMSJC, 2006. Disponível em: 
http://www.sjc.sp.gov.br/spu/downloads/02LC306REGIOESGEOGRAFICAS.pdf. Acesso 
em: jan.2009. 
 

_________. Atlas das Condições de Vida de São José dos Campos. São José dos Campos: 
PMSJC, 2004. 



 138

_________. Cadastro de Indústrias de São José dos Campos. São José dos Campos: 
PMSJC, 1995. 
 

_________. Cadastro de Indústrias de São José dos Campos. São José dos Campos: 
PMSJC, 2001. 
 

_________. Cadastro de Indústrias de São José dos Campos. São José dos Campos: 
PMSJC, 2004. 
 

_________. Transportes. Disponível em: http://www.sjc.sp.gov.br/investidor/transportes.asp. 
Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Prêmio Governador Mário Covas para o Prefeito Empreendedor. São José 
dos Campos: PMSJC, 2002. 1CD-ROM. 
 

PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil. 2003. Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/. Acesso em: 
jan.2009. 
 

PORTAL APRENDE BRASIL. São José dos Campos 
Prefeitura aposta em empreendedorismo desde os primeiros anos. s/d. Disponível em: 
http://www.aprendebrasil.com.br/reportagens/educacaoempreendedorismo/saojose.asp. 
Acesso em: maio. 2009. 
 

REIS, D. et. al. Empreendedorismo e o Desenvolvimento Local Sustentável. Caderno de 
Administração, Maringá, Pr., v.14, n.12, p.14-24, jul/dez, 2006.  
 

SANTOS, A.P. Arquitetura Industrial: São José dos Campos. São José dos Campos, SP: 
A.P.Santos, 2006. 
 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Lei nº 155, de 14 de abril de 1952. Isenção dos Impostos de 
Indústrias e Profissões e Predial Urbano. Câmara Municipal de São José dos Campos. 
Disponível em: http://ceaam.net/sjc/legislacao/index.php. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Lei Municipal nº 243, de 02 de setembro de 1953. Leis Municipais: Leis 
Ordinárias – Índice cronológico decrescente. Câmara Municipal de São José dos Campos. 
Disponível em: http://ceaam.net/sjc/legislacao/index.php. Acesso em: jan.2009. 
 



 139

_________. Lei Municipal nº 581, de 16 de dezembro de 1958. Leis Municipais: Leis 
Ordinárias – Índice cronológico decrescente. Disponível em: 
http://ceaam.net/sjc/legislacao/index.php. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Lei Municipal nº 1.535, de 06 de janeiro de 1970. Leis Municipais: Leis 
Ordinárias – Índice cronológico decrescente. Disponível em: 
http://ceaam.net/sjc/legislacao/index.php. Acesso em: jan.2009. 
  

_________. Lei Municipal nº 2.102, de 13 de novembro de 1978. Leis Municipais: Leis 
Ordinárias – Índice cronológico decrescente. Disponível em: 
http://ceaam.net/sjc/legislacao/index.php. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Lei Complementar nº. 121, de 27 de abril de 1995. Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado da cidade de São José dos Campos. Disponível em: 
http://www.sjc.sp.gov.br/saj/downloads/legislacao/LC121.pdf. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Resolução n.4. Jornal Correio Joseense.  n.21, p.4, 1920. 
 

SEBRAE. Serviço brasileiro de apoio as micros e pequenas empresas. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br. Acesso em: fev. 2009. 
 

_________. Cenário: Oportunidade é a marca dos novos negócios. Jornal de Negócios, 
SEBRAE, São Paulo, Ano XVII, n. 183 abr. 2009. p.10. 
 

SEADE. Fundação Sistema Estadual Análise de Dados. Informações dos Municípios 
Paulistas – IMP: Índice Paulista de Responsabilidade Social. São José dos Campos, 2000-
2006. São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Informações dos Municípios Paulistas – IMP: Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social. São José dos Campos. São Paulo, 2000. Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/produtos/ipvs/pdf/oipvs.pdf. Acesso em: jan.2009. 
 

_________. Perfil Municipal. Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php. Acesso em: jan.2009. 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (2009). Parques Tecnológicos. 2009. Disponível em: 
http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/programas/parques/. Acesso em: maio.2009 
 



 140

SOUZA, A.A.M. A especialização do lugar: São José dos Campos como centro da 
tecnologia aeroespacial no País. 2008. 187f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – 
Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

SOUZA FILHO, J.R. de. Desenvolvimento Regional Endógeno, Capital Social e 
Cooperação. Disponível em: http://nutep.ea.ufrgs.br. Acesso em: 07 jun. 2007. 
 

TENÓRIO, F.G.; DUTRA, J.L.A.; MAGALHÃES, C.M.R.. Gestão social e Desenvolvimento 
Local: uma perspectiva a partir da cidadania deliberativa. In:  ENANPAD – ENCONTRO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO.28., Curitiba , 
Pr. 2004. Anais...  Curitiba: ANPAD, 2004. 
 

_________.  VII Gestão pública ou gestão social? Um estudo de caso. CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002. Disponível em: 
http://unpan1.un.org. Acesso em: maio2009. 
 

UNIVAP. Universidade do Vale do Paraíba. Disponível em: http://www.univap.br/. Acesso 
em: fev. 2009. 
 

_________. Relatório Projeto Social Vale a Pena Viver: 2003/2007. 2.ed. São José dos 
Campos: Univap, 2008. 
 
 
WIKIMEDIA COMMONS. Distritos Imagem: Mapa dos Distritos do Município de São 
José dos Campos, formato GIF. Disponível em: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos. 
Acesso em: jan. 2009. 
 

VIANNA, P.V.C.; ELIAS, P.E.M. Cidade sanatorial, cidade industrial: espaço urbano e 
política de saúde em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública [online]. 
2007, v. 23, n. 6, p. 1295-1308. ISSN 0102-311X. doi: http://10.1590/S0102-
311X2007000600005 
 

ZANETTI, V. São José dos Campos, da doença e dos ares – Entre a identidade e a 
indiferença. In PAPALI, M.A. (Org). Histori(cidade)s: um olhar multidisciplinar. São Paulo: 
Annablume; São José dos Campos, SP: Univap, 2008. p.25-52.  

 

 

 

 



 141

APÊNDICE A 
 

AÇÕES EMPREENDEDORAS NA GESTÃO PÚBLICA PELA EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA 

1997 A 2004 - PREFEITO EMANUEL FERNANDES 

 
Ano de 

Implantação 
Ação Empreendedora 

2001 Programa de Renda Mínima e Geração de Empregos e Renda  

2001 Programa Via Cidadania  

2001 Programa de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e Disque Serviços  

2001 Capacitação Profissional à Comunidade 

2001 Escola de Panificação 

2002 São José Empreendedor  

2002 Programa Desenvolvimento Comunitário - PRODEC  

2002 FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza 

2002 COMTUR - Conselho Municipal de Turismo 

2002 CEPHAS - Centro de Educação Profissional - Hélio Augustro de Souza 

2003 Banco do Empreendedor Joseense - BEJ 

2003 Cidadão Empreendedor 

2003 Programa Pedagogia Empreendedora   

2003 Sala do Empreendedor   

2003 Incubadora Tecnológica UNIVAP/REVAP 

2003 IncubAero - Incubadora para o setor Aeroespacial 

2003 Parque Tecnológico UNIVAP  

2003 Profissional do Futuro  
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APÊNDICE B 
 

PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DA INSERÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
NO MERCADO DE TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 
 
 

1) Porte da Empresa:  
 
(    ) Micro  (    ) Pequeno  

 
 
2) A empresa possui funcionário portador de deficiência? 
 
(    ) SIM  (    ) NÃO  

 
 
3) (SIM) A empresa precisou fazer algum tipo de adaptação no arranjo físico ou nos 
equipamentos para a inclusão do portador de deficiência em seu quadro de 
funcionários?  
 
(    ) Arranjo Físico (    ) Equipamentos (    )   Ambos 

 
 
   

 

   

 

4) (NÃO) Apesar da existência do artigo 201 do Decreto número 2.172/97 que obriga 
todas as empresas a ter em seu quadro de funcionários pessoas portadoras de 
deficiências, por que está não possui? 
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APÊNDICE C 
PESQUISA COM ALUNOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS 

DESENVOLVIMENTO DE TALENTO E PROFISSIONAL DO FUTURO  
 

Idade: ___________ Sexo:__________ 
 

1) Você participou do projeto em qual(is) série(s)? 
 

(    ) 4ª série  (    ) 6ª série (    ) 8ª série 

(    ) 5ª série (    ) 7ª série  

 

2) Qual(is) você mais gostou de participar? Por que? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quanto as suas intenções de direcionamento profissional: 
 
3.1) Como você vai realizar seus sonhos (em termos de toda a vida)? 
(    ) sendo empregado   (    ) é indiferente 
(    ) sendo dono do próprio emprego  (    ) não sei 
 
 
3.2.) Que forma de inserção profissional pretende estabelecer logo depois de formado? 
(    ) empresa própria    (    ) emprego 
(    ) profissional autônomo    (    ) outros_______________________________ 
 
 

4) Você já exerce alguma atividade profissional? 
(    ) empregado na área em que estuda  (    ) nenhuma 
(    ) empregado em outra área   (    ) outras _________________________ 
(    ) estagiário na área em que estuda 
  
5) A principal motivação para iniciar um negócio é? 
(    ) ganhar dinheiro  (    ) ser independente   (    ) segurança 
(    ) ser famoso  (    ) ter poder    (    ) outros_____________ 
 

6) Para ter sucesso nos negócios, você precisa de: 
(    ) dinheiro   (    ) sorte    (    ) outros_____________ 
(    ) muito trabalho  (    ) uma boa idéia  
 

7) Na sua opinião, o dono de um negócio deve ser: 
(    ) persistente  (    ) líder    
(    ) inovador   (    ) idealista  
(    ) criativo   (    ) outros___________________________________________ 
(    ) visionário  
 
8) Na sua opinião, uma pessoa busca abrir seu próprio negócio por: 
(    ) necessidade  (    ) oportunidade    
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APÊNDICE D 
 

PESQUISA COM EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP  

 
Área de Atuação:     (    ) Comércio  (    ) Serviços   (    ) Indústrias 

Gênero do Entrevistado: (    ) Masculino (    ) Feminino 
 
 
1) Você é joseense?      (    ) Sim             (    ) Não _____________________________ 
 
 
2) Qual o motivo que o levou a se tornar um empreendedor? 
(    ) Oportunidade no mercado 
(    ) Oportunidade na empresa onde trabalhou 
(    ) Necessidade Financeira 
(    ) Independência Profissional 

(    ) Herança familiar 
(    ) Complementação – alternativa de emprego 
(    ) Atividade após a aposentadoria 

 
 
3) Assinale uma ou duas características de um empreendedor de São José dos Campos que você 

considerada mais importante? 
(    ) Inovador (    ) Otimista (    ) Buscar informações sempre 
(    ) Visionário (    ) Habilidade para conduzir situações (    ) Habilidade na utilização de recursos 
(    ) Líder  (    ) Autoconfiança (    ) Saber correr riscos calculados 
(    ) Iniciativa (    ) Oportunistas (    ) Ser comprometido 
  

4) Para abrir o seu negócio você recebeu orientação?  
(    ) Não (    ) Sim  (    ) Familiares                           

(    ) Sebrae 
(    ) Senac/Senai/Sesc 
(    ) Curso Profissionalizante     
(    ) Faculdade                            

(    ) Banco/Instituição Financeira 
(    ) Governo/Prefeitura                           
(    ) Incubadora de Empresas  
(    ) outros___________________________________ 

 
 
5) Assine o item que você considera como a causa do insucesso de negócio no município? 
 
(  ) Falta de crédito Bancário  (  ) Carga Tributária Elevada 

(  ) Problemas com a Fiscalização (  ) Outra razão________________________________ 

 
 
6) Você acha que a política tributária do município está adequada para o seu negócio? 
(    ) Sim   (    ) Não _____________________________________________________________ 
 
 
7) Em sua opinião, qual a característica mais marcante na imagem do município? 
(    ) Tecnologia  (    ) Educação  (    ) Empreendedorismo 
 
8) Você concorda que São José dos Campos o município é um município empreendedor? 
(    ) Não  (    ) Sim  
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ANEXO A 
 

RESOLUÇÃO Nº.4 – 30 de Maio de 1920 
 

O Jornal Correio Joseense, destacou em sua edição de 30 de maio de 1920, p.4, os 

artigos da referida Resolução nº. 4 de Incentivos, de 18 de maio. 

 
 

 
 
 




