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Convergência  

econômica e cultural

Em contrapartida, a repressão ao tráfico negreiro no 
Brasil, a decisão por investir na cultura do café e a op-
ção pela mão-de-obra livre pintavam um quadro convi-
dativo para os imigrantes italianos, que teriam trabalho 
e oportunidade de empreender em segmentos nos 
quais já possuíam tradição. O encaixe da demanda com 
a oferta foi natural, tanto que, hoje, o Brasil desponta 
como o país com os maiores índices de descendentes 
de imigrantes italianos, cerca de 25 milhões, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que se concentram prioritariamente no Sul e 
no Sudeste, desempenhando relevantes atividades 
econômicas em diversos setores. 

A RELAÇÃO BRASIL-ITÁLIA, COM O 
DECORRER DO TEMPO, ALÉM DE AMIGÁVEL 
E PRÓXIMA, RENDEU SÓLIDOS BENEFÍCIOS 
PARA AS DUAS NAÇÕES, EM UMA PARCERIA 
COM FORTES LAÇOS CULTURAIS

A cooperação internacional entre o Brasil e a 
Itália encontra ambiente propício no fim do 
século XIX. A imigração italiana para o Brasil 

– mais intensa entre os anos de 1880 a 1930 – em níveis 
incomparáveis com os das demais nações, já denota 
o interesse antigo dos italianos pelo País. A relação, 
com o decorrer do tempo, além de amigável e próxima, 
rendeu sólidos benefícios para as duas nações.

As mudanças econômicas no Norte italiano, o aumento 
da população e a industrialização reduziram o espaço 
no mercado interno e o potencial empregatício europeu. 
O contexto motivou uma procura natural por novas 
perspectivas em outras localidades. 
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As colônias agrícolas foram sendo formadas nas terras 
das serras sulistas, onde agricultores cultivavam uva 
para produção de vinhos, enquanto outros almejavam 
se tornar grandes fazendeiros. A parceria, que se insti-
tuiu em relações de trabalho, perpassou os limites de 
ofícios e conjugou culturas distintas. 

As atividades de destaque da economia italiana ecoam 
em ambientes diversos no Brasil. A imersão cultural 
permitiu que o País conhecesse peculiaridades produti-
vas da Itália que poderiam ser mais bem aproveitadas no 
Hemisfério Sul. A relação histórica entre os países propi-
ciou, no início do século XXI, uma movimentação a favor 
do desenvolvimento de uma cooperação internacional. 
Sob a iniciativa do Sebrae, houve um aprofundamento do 
conhecimento dos sistemas produtivos italianos, mun-
dialmente reconhecidos como exemplos de sucesso.

A parceria com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), contando com um investimento de 
US$ 5 milhões do Fundo Multilateral de Investimentos 
(Fumin), proporcionou o desenvolvimento de um pro-
jeto que tomou como base a experiência dos distritos 
industriais italianos e a capacidade de inserção de 
modelo equivalente no contexto da micro e pequena 
empresa brasileira. 

SEMELHANÇAS

A história de organização local dos empresários 
italianos donos de empresas de micro e pequeno porte 
é mais evidente a partir do pós-guerra. Quando parecia 
restar apenas debilidade econômica e crise, com o fe-
chamento das pequenas indústrias e a recessão, gan-
haram destaque os detalhes individuais. O aprendizado 
dos ofícios, as habilidades manuais das pessoas para 
fabricar e vender artigos, a especialização do trabalho 
por região e o forte espírito empreendedor contribuíram 
para a recuperação de uma economia em recessão. 
Essa realidade parecia ser o modelo mais adequado 
aos brasileiros. “A identificação de transformação do 
nordeste italiano de uma área deprimida, devastada, 
para um padrão elevadíssimo de renda per capita e boa 
produção nos fez atentar para a possibilidade de extrair 
aprendizados práticos daquele contexto”, diz Mirian 
Zitz, economista do Sebrae.

Em 1998, técnicos da instituição buscaram con-
hecimento no país europeu. A semelhança-chave que 
motivava a crença em uma boa adaptação fixava-se no 
fato de o Brasil possuir aglomeração de negócios de 
pequeno porte, tal qual a Itália. “O ponto de partida é 
a estrutura do sistema econômico brasileiro baseado 
em micro e pequena empresa. Essa realidade parecida 
tornou os países capazes de dialogar entre si”, ob-
serva Emílio Beltrami, consultor da área internacional 
do Sebrae. A baixa condição financeira na origem da 
produção também indicava correlações passíveis de 
um bom entendimento. 
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DIFERENÇAS

Dois aspectos chamaram atenção nesse intercâmbio. O 
primeiro deles diz respeito à cultura de cooperação e 
associativismo. Para o Brasil, o conceito dos arranjos 
produtivos locais (APL) baseia-se nesse aprendizado. 

“O que podemos ver perpassando todos os projetos que 
temos em parceria com a Itália, de forma transversal, 
é a cultura do associativismo, favorecida pela própria 
história do país. A maneira como eles se organizam e 
cooperam, buscando uma identidade empresarial, faz 
a diferença”, aponta Alexandre Guerra, economista do 
Sebrae. Já Ismael Gilio, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), reforça a fluidez e a eficácia da 
relação com a Itália. “A cooperação italiana conosco 
reflete-se em resultados mais substanciais. Temos 
uma relação harmoniosa e de objetivos comuns, é uma 
integração natural”, disse.

Outra questão encontra-se em âmbito cultural. O Brasil 
tinha muito a aprender. Era preciso compreender a raiz 
dos aspectos que contribuem para que as parcerias 
floresçam e gerem bons frutos. “Os negócios italianos 
são feitos em família. Eles criam as empresas e usam a 
hereditariedade para darem prosseguimento. À medida 
que elas iam crescendo, os italianos as dividiam, para 

reduzir o comprometimento financeiro com impostos, 
inclusive”, aponta Paulo Volker, mestre em Ciências 
Políticas do Sebrae. Embora separadas, as empresas 
possuíam outros vínculos relacionais, diferente do que 
se vê no Brasil, onde não há constituição familiar forte 
nesses moldes empresariais. A base sociológica não 
era semelhante. 

A macroeconomia italiana dava sustentação satisfatória 
à micro e pequena empresa, à medida que funcionava 
como uma política instaurada. No Brasil, a opção com 
maior vulto era a de grandes empresas e as estratégias 
econômicas, portanto, se distinguiam desde o cerne.  

MODERNIDADE

As escalas produtivas tradicionais em contraste com 
o campo de modernização não inibiram o Brasil de 
aproximar-se das inovações. Tanto o campo da moda, 
no qual a Itália apresenta tecnologia de ponta, com 
ênfase em design e criatividade, quanto em setores nos 
quais havia certa dispersão produtiva, o Brasil buscou 
o aperfeiçoamento baseado na relação com a técnica 
italiana. A própria ousadia brasileira casa com tal perfil 
de produção italiano e se adapta ao desenvolvimento 
de uma absorção coerente do conteúdo e das preocu-
pações com design antes menos consideradas. 
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O reconhecimento das características que compõem a 
identidade sociocultural brasileira colaborou com a ab-
ertura do País para o entendimento de seu potencial ex-
portador e da valorização de suas nuances. O estudo das 
cores e das representações peculiares do Brasil alterou 
algumas das diretrizes de produção. O projeto “Cara 
Brasileira”, encabeçado pelo Sebrae e pelo BID, aux-
iliou na interpretação do olhar interno e externo sobre 
a representatividade nacional. Esse projeto teve como 
objetivo valorizar a cultura e o estilo de vida brasileiros 
e gerar maior identificação do potencial dos elementos 
que compõem a brasilidade. O estudo dessas marcas foi 
feito com a participação do escritor do best seller “Ócio 
Criativo”, Domenico De Masi, sociólogo italiano partici-
pante na história da cooperação com o Brasil. 

Vinícius Lages, gerente do Sebrae, pontua que o projeto 
“Cara Brasileira” enfatizou o entendimento dos valores 
culturais nacionais. “Trabalhamos o conceito. Da mesma 
forma que os italianos usavam o ‘Made in Italy’, decidi-
mos conhecer o modo de fazer brasileiro, os traços da 
cultura para uma valorização dos nossos negócios. A 
iconografia e as coisas típicas passaram a agregar outro 
valor, para além do simbólico, incorporando diferen-
ciação competitiva em nossos produtos”, nota Lages.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

De acordo com a gerente da Assessoria Internacional 
do Sebrae, Renata Henriques, a cooperação internac-
ional deve beneficiar ambos os participantes da aliança, 
principalmente no que se refere à transferência de con-
hecimento. “Toda cooperação internacional é uma via 
de mão dupla, de duplo ganho. Também se aprende ao 
compartilhar experiências. Esse modelo de cooperação 
se faz estratégico na medida em que permite trazer para 
o âmbito da atuação do Sebrae novos mecanismos para 
aperfeiçoar os já existentes e promover a melhoria de 
nossas soluções em prol dos pequenos negócios”, relata.

Renata ressalta que a relação com a Itália está entre as 
mais sólidas entre aquelas que o Sebrae estabeleceu em 
nível internacional. Para ela, os ganhos da parceria se 
consolidaram nos últimos anos e apontam para perspec-
tivas atrativas nas duas nações não somente no campo 
da cooperação institucional, mas também no empre-
sarial. “A presença de empresas italianas no Brasil gera 
possibilidades de negócios a partir de arranjos como 
encadeamento produtivo entre grandes e pequenas 
empresas. Isso pode gerar também oportunidades às 
pequenas empresas de atuarem não somente como 
fornecedoras como também estabelecer joint ventures 
brasileiras, o que contribui para a internacionalização”, 
explicou Henriques.

+ ESPELHOS DO MUNDO

O projeto “Espelhos do Mundo” estudou quatro distritos industriais 

nas regiões da Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, produz-

indo materiais diversificados: artigos, seminários, livros e vídeos. Ele 

contou também com a elaboração do curso Formação de Multiplica-

dores, em parceria com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 

(IETS), liderados por André Urani e Giuseppe Cocco. A intenção dos 

cursos era a formação de massa crítica no Sebrae para iniciar o debate 

sobre o assunto. 

Esse projeto não tinha o objetivo de propiciar uma transposição total 

do modelo italiano para o Brasil, mas, antes de tudo, refinar a capaci-

dade de compreensão de princípios empresariais e elementos de 

sucesso em gestão trabalhados naquela nação, como especialização, 

complementaridade, confiança, cooperação, competição, aprendi-

zagem, inovação, design, protagonismo, imagem e sentimento de 

pertencimento, além de acesso à educação e a crédito.

Para Vinícius Lages, a experiência em troca de experiência que o 

“Espelhos do Mundo” ofereceu foi de grande relevância. A elaboração 

de documentos de referência para a atuação do Sebrae, o aprendizado 

em APL e a capacitação de técnicos ajudaram a definir as soluções 

para a aplicabilidade da aprendizagem  italiana no País.
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Plantando 
sementes

O início do século XXI foi um período marcante 
para o Sebrae não apenas por ter coincidido 
com a ampliação das relações com a Itália. 

Além do fortalecimento das alianças anteriormente 
firmadas, a instituição iniciou uma busca ainda mais 
avançada de parceiros capazes de torná-la mais ex-
periente no que tange aos modelos utilizados em suas 
soluções em apoio à micro e pequena empresa.  
O nascer de um outro tempo, que indicava maior anseio 
por tecnologia e evolução produtiva, criou condições 
para o Sebrae estudar, aprender e aplicar métodos 
inovadores de gestão e operação empresariais.

A transferência de conheci-
mento e de tecnologia passou a 
vigorar como elemento-chave de 
um crescimento mais expressivo. 
A tarefa de articulação admitida 
pelo Sebrae com a micro e 
pequena empresa teve maior 
sucesso a partir do momento em 

que a instituição decidiu incorporar experiências exte-
riores e estreitar relações com países mais experientes 
em atividades econômicas específicas, como o micro-
empreendedorismo na Itália.

Os projetos embrionários com a Itália, como o “Cara 
Brasileira” e “Espelhos do Mundo”, contribuíram muito 
para a instituição absorver, inclusive teoricamente, 
estratégias de atuação italianas. O aprendizado rela-
tivo às metodologias propiciou ao Sebrae o início da 

EXPERIÊNCIAS ITALIANAS AUXILIAM O SEBRAE 
A ADAPTAR NOVAS METODOLOGIAS À REALIDADE 
BRASILEIRA. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM 
EXPERTISE ESTRANGEIRA REFORÇARAM  
A MELHORIA DE RESULTADOS

construção de redes informais de relacionamento e o 
avanço na busca de informações. Houve uma imersão 
para compreender a história do empreendedorismo e 
verificar de que modo experiências de sucesso pode-
riam ser adaptadas aqui. 

O contato com profissionais italianos renomados e a 
análise do funcionamento das regiões italianas foram 
catalisadores fundamentais de conhecimento e propi-
ciaram uma capacitação intensiva a quem se envolveu 
no estudo. “Quanto à capacitação, entre 2006 e 2007, o 
Sebrae teve uma pós-graduação em Gestão de Arranjo 
Produtivo Local (APL), em parceria com a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 
Além disso, houve um intercâmbio de estagiários e uma 
busca por novos talentos intensificada”, resgata Ismael 
Gilio, especialista sênior do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Ainda nessa linha de compartilhar conhecimento, o 
Sebrae e a Universidade Católica de Milão vão assinar 
um Protocolo de Intenções ainda este ano. A ideia é 
demonstrar a intenção de desenvolvimento de ações 
conjuntas, sobretudo no campo da educação corpora-
tiva. “O conhecimento é uma das principais matérias-
primas nas relações internacionais. O intercâmbio 
de especialistas contribui para o aperfeiçoamento e 
entrega de melhores soluções em favor das pequenas 
empresas”, disse Renata Henriques, gerente da Asses-
soria Internacional do Sebrae.
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LIÇÕES 

O consultor do Sebrae, Emílio Beltrami, destaca que as 
lições extraídas do relacionamento com a Itália permiti-
ram que os empresários brasileiros de micro e pequeno 
negócio tivessem um salto de qualidade com maior 
velocidade. “O Sebrae foi à Itália com o objetivo de 
pesquisar técnicas modernas e agilizar a transferência 
dessa tecnologia para o trabalho que desenvolve com 
as micro e pequenas empresas brasileiras”, observa 
Beltrami. Além de a conjuntura italiana servir de subsí-
dio para evoluções pontuais no Brasil, as instituições 
parceiras dos projetos também geraram aperfeiçoamen-
to das práticas metodológicas pela instituição. 

O BID, por exemplo, contribuiu com o legado me-
todológico para o Sebrae. O banco sempre contou com 
trâmites mais complexos de planejamento e execução 
de projetos, inclusive reconhecidos mundialmente por 
sua eficiência. Tais métodos ajudaram a incrementar o 
que já vinha sendo desenvolvido pelo Sebrae. Para a in-
stituição, ficou o aprendizado. O aporte metodológico foi, 

sem dúvida, um importante item nesse relacionamento, 
com a promoção de reuniões, debates e seminários e a 
consolidação de uma rede mundial de troca, da qual o 
Sebrae participa hoje. 

Para o BID, os ganhos da parceria com o Sebrae 
também concentram-se na absorção de conhecimento. 

“O banco obteve como benefício o que chamamos de 
efeito-demonstração: a vitrine e a referência, o acesso 
a mais conhecimento, que é o que nos importa. Os 
pilotos, os testes, as provas e a sistematização de 
metodologias são importantes para o crescimento 
conjunto. Assim, é possível canalizar o aprendizado e 
aplicá-lo em outros ambientes”, acrescentou Ismael 
Gilio, especialista do BID. 

Ele afirma que a parceria com o Sebrae se fundamenta 
em valores sólidos de desenvolvimento e evolução na 
gestão empresarial. “A competência técnica e opera-
cional, a atuação, tanto nacional quanto internacional, 
além do compromisso com as micro e pequenas em-
presas e a institucionalidade, fazem do Sebrae o nosso 
principal parceiro no Brasil”, destaca Gilio. 
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À medida que os convênios foram sendo firmados, nos 
últimos dez anos, o intercâmbio de informações e o 
ensino de técnicas práticas tornaram-se parte natural 
de todos os projetos. As missões entre o Brasil e a 
Itália adquiriram um caráter educacional, de troca de 
experiências. A vinda de técnicos italianos especializa-
dos, pertencentes aos distritos industriais da Romagna, 
Umbria, Toscana e Marche, tornou-se fator constante 
no treinamento e na capacitação de pessoal no trabalho 
dentro dos Arranjos Produtivos Locais (APL). O envio 
de lideranças empresariais e microempresários para 
a Itália também passou a compor a programação dos 
aperfeiçoamentos do Sebrae oferecida ao segmento.

 
PERSPECTIVAS

Renata Henriques acrescenta que as iniciativas em 
favor de uma capacitação aprimorada absorvida com 
frequência da Itália renderam, tanto ao Brasil quanto à 
própria Itália, perspectivas de crescimento mercado-
lógico com relação à micro e pequena empresa. “Ações 
de cooperação internacional passam a abrir portas para 
parcerias comerciais entre os países à medida que a 
cooperação institucional aproxima os países, opina.

A gestão e difusão do conhecimento derivado das 
relações internacionais são fundamentais. “O desafio 
é fazer com que a experiência adquirida seja dissemi-
nada pelo Brasil para que o Sistema Sebrae e parceiros 
possam se beneficiar dos aprendizados gerados pelos 
projetos internacionais. Daí a importância da dedi-
cação à gestão desses conhecimentos”, finaliza.
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Tudo tem um 

começo

M arço de 2000. As direções do Sebrae e da 
Promos (Divisão Especial da Câmara de Milão 
para o Desenvolvimento das Atividades Inter-

nacionais) reuniam-se para a discussão de projetos e 
parcerias que trouxessem ao Brasil experiências itali-
anas de empreendedorismo. A ideia original foi criar no 
País três ou quatro nichos de produção, semelhantes 
aos bem-sucedidos do Norte e Nordeste da Itália, em 
que pequenas empresas formavam os famosos distritos 
industriais. Com base nisso, formou-se um grupo de tra-
balho com representantes do Sebrae e da Promos e se 
começou a articular os meios de dar início ao projeto.

Após as primeiras reuniões, uma missão brasileira foi à 
Itália, ocasião em que se firmou o Protocolo de Inten-
ções entre o Sebrae e o Promos. O Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) vinculou-se ao projeto, por 
meio de seu Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin). 

A meta do programa era proporcionar o 
desenvolvimento de três eixos dentro do 
contexto da micro e pequena empresa de 
cada local: o fortalecimento da dinâmica de 
distrito, a organização da produção e maior 
informação e acesso ao mercado. O que es-
tava em jogo, no desempenho final dos polos 
participantes do projeto, era a eficiência 
produtiva e a melhoria da competitividade. 

SELEÇÃO

Em maio daquele ano, o Sebrae lançou um edital de 
convite para um concurso entre os arranjos produ-
tivos brasileiros. Seriam selecionados três polos para 
executar o projeto. Ao final das inscrições, a institu-
ição recebeu 29 propostas, por meio de suas unidades 
regionais. Dezessete delas foram eliminadas e outras 
sete receberam a visita de consultores do Fumin, que 
visavam à checagem de viabilidade de efetivação do 
Promos nessas localidades. 

Eram pré-requisitos básicos dinamismo, homogenei-
dade do setor produtivo e ambiente capaz de impul-
sionar uma cooperação empresarial internacional. 
A presença do Sebrae na área e a possibilidade de 
atuação de stakeholders, bem como o potencial de 
impacto do desenvolvimento na região e a capacidade 
de geração de emprego e renda, também figuravam 
como elementos importantes na avaliação de cada uma 
das candidaturas. 

A análise do potencial de segmento/localidade culminou 
com a eleição do Polo de Confecção de Moda Íntima 
de Nova Friburgo, Polo de Couro e Calçado de Campina 
Grande (PB) e Polo Moveleiro de Paragominas (PA). Um 
quarto polo – o de Confecção de Tobias Barreto (SE), que 
obteve financiamento integral do Sebrae, foi incluído no 
programa devido ao alto potencial de agregação de valor 
e crescimento empresarial demonstrado.

HÁ MAIS DE DEZ ANOS, SURGIA O PROMOS, 
PROGRAMA QUE CONSOLIDOU A COOPERAÇÃO 
BRASIL-ITÁLIA NO SEGMENTO DE MICRO E 
PEQUENA EMPRESA
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PIONEIRISMO E EFICÁCIA

O Promos rendeu ainda às regiões participantes um po-

tencial exportador e destaque internacional. “O programa 

deu aos polos a oportunidade de participar de um primeiro 

ciclo de internacionalização e obteve uma penetração de 

conhecimento em outros países que não possuía antes. A 

experiência rendeu também a flexibilidade, a capacidade 

de adaptação a uma realidade internacional e a introdução 

a novas linhas de estudos em design, por exemplo”, lembra 

Ismael Gilio, especialista do Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID). 

Uma vez que a tropicalização dos distritos industriais se 

concretizou, o acompanhamento do processo evolutivo 

por ambas as partes da cooperação permitiu não somente 

uma avaliação, mas também uma valorização do trabalho 

desempenhado na Itália e uma sensibilidade na percepção 

da realidade brasileira. 

O Promos foi o programa que consolidou a cooperação 

Brasil-Itália. A profundidade dos estudos desenvolvidos e 

das análises dos cenários socioculturais, bem como a própria 

dimensão de inserção e continuidade de modelo e metodolo-

gia italianos no Brasil, fez com que o programa se destacasse 

ao longo da conexão intermediada pelo Sebrae.

O relacionamento mantido com a Itália, para além das 

missões e das importações de técnicas e conhecimento de 

logística de produção, amarrou-se no cultivo de um canal de 

interação pelo qual há troca de informações e de tecnologias 

sobre empreendedorismo.

O estudo de cada polo no Promos, ao mesmo tempo em que 

foi inovador, do ponto de vista da iniciativa, permitiu que o 

contato próximo com as atividades já desenvolvidas em nível 

local gerasse nos representantes italianos da aliança um ter-

mômetro do funcionamento da micro e pequena empresa no 

Brasil, inclusive com as peculiaridades – vantajosas ou não. 
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Nova Friburgo:  
um pé na Europa e o outro no Brasil

O interesse pela confecção de moda 
íntima em Nova Friburgo surgiu a partir 
do maior avanço da industrialização na 
área, no início do século XX. A insta-
lação de fábricas mobilizou a economia 
em torno da produção e, mais especifi-
camente, no setor têxtil.

Entre 1930 e 1980, houve crescimento 
do poder aquisitivo da população e da 
capacidade produtiva. No contexto de 
desenvolvimento, fomentado inclusive 
pela participação da fábrica Triumph, 
grande na confecção têxtil, emergiram 
pequenos empreendimentos com o 
enfoque no setor.

Em 1972, um dos microempresários do 
ramo estimulou as costureiras a investir 
no trabalho em lingerie como uma fonte 
de renda paralela à oficial. Ele, na ver-
dade, pretendia lucrar com a venda de 
tecidos em um nicho ainda não explo-
rado, o dos pequenos produtores.

A perspicácia do microempresário 
provavelmente não dimensionava as 
consequências daquela iniciativa: dez 
anos depois, Nova Friburgo foi lançada 
nacionalmente com a marca de “capital 
da moda íntima”, o que despertou a cu-
riosidade do mercado sobre a consoli-
dação dessa atividade na região.

CIDADE COM IMPORTANTE APL DO PROMOS 
INVESTE EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ESTÍMULO À 
GOVERNANÇA E GANHA VISIBILIDADE INTERNACIONAL 
COM EVENTOS DE MODA ÍNTIMA

Tudo tem um começo >
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Os incentivos – ainda que não alinhados 
a um sistema produtivo formal – deram 
certo, e a mão-de-obra especializada, 
associada à demanda, construía bases 
de desenvolvimento fortes.

Exatamente por isso, o Projeto Pro-
mos teve sucesso em Nova Friburgo. 
A espera por uma organização, por 
incentivo financeiro e por incremento 

COSTURANDO AVANÇOS 

A região foi reconhecida como a mais desenvolvida en-
tre os escolhidos pelo Promos. O polo de Nova Friburgo 
tem origem suíça e já estava mais próximo de modelos 
europeus. Eles tinham organismos mais desenvolvidos 
quando o Sebrae chegou para a prospecção. O tra-
balho naquela região foi intensificado nos conceitos de 
aperfeiçoamento de gestão e cooperação empresarial, 
para que houvesse fortalecimento das organizações 
coletivas. Em dois anos, entre 2002 e 2004, a partici-
pação das empresas em associações e núcleos de 
desenvolvimento coletivo subiu de 2% para 81%. 

A conscientização das vantagens proporcionadas pelas 
alianças entre a micro e pequena empresa aplicou-se 
de maneira didática, com a participação italiana, em 
cursos de capacitação e compartilhamento de ex-

em produtividade e competitividade, 
isto é, em aperfeiçoamento no modelo 
naturalmente estabelecido, findou com 
a contemplação do polo pelo projeto. 
Em 2006, pesquisa feita pelo Sebrae 
apontava que só em Nova Friburgo 
eram produzidos 20% da lingerie do 
Brasil. Ao todo, existem cerca de 600 
empreendimentos na área de con-
fecção de moda íntima na cidade. 

periências. Foram realizadas visitas técnicas a centros 
de serviços italianos e fabricantes de tecidos, promovi-
das pelo Instituto Politécnico de Milão (PoliDesign). 
Nessas ocasiões, empresários brasileiros entravam em 
contato com o modus operandi das indústrias têxteis 
italianas, percebendo desde princípios de design – pre-
ocupação com estampas, cores e padronagens – até a 
qualidade tecnológica de maquinaria e consultoria em 
gestão de negócios. 

Com quase 200 mil habitantes e localizada na região 
serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo ganhou, além 
da parceria convencional com o Sebrae-Itália, maior 
visibilidade, o que atraiu outros investidores, como o 
Banco do Brasil e a Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan). A produção chega a 350 milhões de 
peças – entre sutiãs e calcinhas – por ano e equivale a 
um faturamento bruto de US$ 1,25 bilhão.
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MOBILIZAÇÃO

Em 2002, o Promos participou da criação do Conselho 
de Moda em Nova Friburgo. Ele consiste na organi-
zação de entes participantes do processo produtivo e 
envolvidos – ainda que indiretamente – com o setor em 
comitês para a discussão temática de procedimentos 
que tragam afinamento em gestão coletiva e visão de 
mercado. São pautados assuntos como comércio exte-
rior, responsabilidade social e sustentabilidade,  
por exemplo. 

Eventos anuais, como a Fevest, feira de exposição dos 
produtos que ganhou força internacional, realizada 
geralmente em agosto, ou mensais, como o curso 
Conversa Íntima, que visa à promoção de princípios de 
gestão e competitividade, canalizam a atenção interna 
e externa para o polo especializado em peças íntimas. 

O apoio de universidades, de instituições como o Senai, 
é estabelecido em paralelo e reforça a continuidade 
motriz para o alcance de resultados em Nova Friburgo. 

A ideia de produzir um selo de qualidade, de treinar 
e construir uma padronização e a ampliação das 
diretrizes produtivas em design também favoreceu o 
reconhecimento do potencial exportador da lingerie 
fluminense. A exigência do mercado e o cuidado com 
os detalhes diferenciam a produção, que prima pela 
excelência. Um dos incentivos ao aprimoramento da 
gestão, além do retorno do consumo, é o “Prêmio 
Destaque da Moda”, promovido pelo Sebrae no Rio 
de Janeiro. A micro e a pequena empresa esmera-se 
com relação ao design, às metas de exportação e aos 
padrões de responsabilidade social e são julgadas 
conforme os resultados. 
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Tobias Barreto:  
o potencial da persistência

Quase 500 empresas participam do 
polo de Confecções de Tobias Bar-
reto, cidade do estado de Sergipe. O 
que parecia estar fadado ao fracasso, 
devido à falta de arrojo e agregação 
de forças, hoje conta com famílias de 
costureiras envolvidas em um proces-
so produtivo organizado. A fabricação 
do bordado sergipano obteve o fôlego 
de que precisava na virada do século 
para prosseguir.

A candidatura partiu da ideia do Sebrae 
no estado de restaurar a força das 
máquinas de costura da cidade. O con-
ceito apelativo da campanha sergipana 
de “apostar em um polo decadente”, 

mais desafiador e arriscado, surtiu 
o efeito desejado. “Tivemos grande 
articulação e engajamento. Diversos 
atores sociais participaram e consegui-
mos entrar no Projeto”, disse José 
Leite, à época coordenador regional do 
Projeto Promos em Sergipe. Como não 
havia previsão para um quarto polo de 
trabalho em APL dentro do Promos, o 
Sebrae arcou integralmente com as 
despesas do projeto na localidade.

Cama, mesa, banho e artesanato de 
linha compunham o potencial produ-
tivo das costureiras sergipanas. A 
partir dos anos 90, houve uma queda 
na demanda mercadológica da região, 

MULHERES HÁBEIS COM AS MÃOS UNEM-SE EM 
ASSOCIAÇÕES PRODUTIVAS E PROFISSIONALIZAM 
VIGOR DA ATIVIDADE DE COSTURA EM SERGIPE

Tudo tem um começo >
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AMPLIANDO A VISÃO

Um dos desafios do Promos em Sergipe 
era propiciar aumento da qualidade 
do produto, o que significava padro-
nizar a produção, para uma possível 
comercialização em larga escala. No 
entanto, o contato com as bordadeiras 
levou a equipe do Promos a perceber 
que o alinhamento estava impossibili-
tado. “Pudemos notar que elas tinham 
dificuldade para enxergar. Não viam 
direito, devido à prática constante e à 
fixação da vista”, relata Paulo Volker, 
analista do Sebrae. A visão embaçada 
impedia a perfeição nos detalhes. 

“Então, elas tiveram acesso a serviços 
oftalmológicos e, com os óculos novos, 
ficaram satisfeitas com o desempenho 
do trabalho”, conclui. 

A consultoria e a capacitação téc-
nica também alteraram a visão das 
empresas de Tobias Barreto, por meio 
de cursos como o Empretec, Gestão 
Empresarial, Custos e Acabamento 
Perfeito. Com isso, a noção de gestão 
de negócios das bordadeiras também 
melhorou. “Fomos inseridos no circuito 
de moda de Milão e a experiência 
despertou na comunidade a importân-
cia da modelagem, do bom design”, 
observa Leite.

“O artesanato delas [empresárias] pas-
sou a ser mais padronizado. O comér-
cio dos produtos melhorou e passaram 
a vender para o Brasil inteiro as 
bonecas de pano”, lembra o consultor 
Alessandro Costa. 

 
DESIGN

Para propiciar a entrada dos produtos 
de Sergipe em novos mercados, o 
Promos convocou o Instituto Europeu 
de Design (o CRIED/IED), com sede 
em Milão. A intenção era motivar uma 
cultura de valorização do design estra-
tégico nas empresas, inclusive por meio 
do resgate de ícones da cultura re-
gional e pontos de bordados de outrora. 
Já a Rede Sergipe de Design (RSD) atua 
localmente na garantia dessa transfer-
ência de tecnologia e trabalha em prol 
da absorção de conhecimento pelo 
sistema produtivo.

A promoção de eventos, tal qual em 
Nova Friburgo, e a inserção em feiras 
facilitaram o aumento do networking 
das empresárias e o próprio conheci-
mento do mercado externo, outrora in-
imaginável. O gênero e o protagonismo 
feminino também tiveram destaque no 
núcleo do Sergipe: a participação das 
mulheres encabeçando as empresas 

em função da concorrência e da 
abertura de polos de confecções nas 
proximidades daquele município. Ainda 
assim, o levantamento preliminar de 
mercado e da produção local feito pelo 
Sebrae em 2001 identificou mais de 
mil unidades produtivas e mais de 600 
pontos de distribuição. A cultura in-
crustada também mantinha a tradição 
e a paixão pela arte do bordado.

O enfoque na produção artesanal 
dificultava o aperfeiçoamento técnico 
e, apesar da intensa necessidade de 
serviços tecnológicos, a carência de 
tal mão-de-obra era um forte entrave à 
expansão do setor. A ausência de uma 
visão empreendedora completava o 
quadro despretensioso das microem-
presas de confecções.

Com a chegada do auxílio técnico do 
Promos, que ajudou a fechar lacunas 
e introduziu conceitos de empreende-
dorismo àquele segmento, a realidade 
sofreu ajustes que culminaram com 
aprendizados práticos. “Foi um divisor 
de águas na economia daquela região. 
Ainda existem problemas, mas surgi-
ram muitas empresas e o percentual 
de informalidade ficou bem reduzido. 
A formalização se estabeleceu e o es-
pírito empreendedor de cada um pôde 
florescer”, afirma José Leite. 
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marcou as condições do polo de Tobias 
Barreto, que teve aumento do nível de 
associativismo, da produtividade e in-
corporação das tecnologias produtivas 
necessárias. 

 
CENTRO DE SERVIÇO

Entre 2003 e 2004, a cidade lançou mão 
de um novo centro de serviço ao qual 
foram acrescentadas atividades cir-
cundantes à produção prioritária. O pré-
dio, cedido por dez anos pela prefeitura, 
possui máquinas de lavar, ferros para 
goma, bem como auditório e salas de 
treinamento. O local de suporte favorece 
os vínculos das associações já estabel-
ecidas e o relacionamento entre as em-
presas, pois as fazem convergir para um 

mesmo ambiente. Dentro da parceria 
com o Instituto Europeu de Design, os 
empresários receberam o repasse de 
critérios de limpeza e procedimentos-
padrão de análise de qualidade. 

Na rotina de produção, as costureiras 
e bordadeiras misturavam os tecidos 
e tinham os dedos marcados pela tinta 
de alguns deles. A falta de sintonia 
com as consequências de uma simples 
troca de peça gerava um problema: 
o bordado – geralmente em tecidos 
brancos – ficava escurecido com a 
poeira de tinta. “A qualidade da peça 
pronta, depois dos ajustes de limpeza, 
era visivelmente maior. O impacto 
higiênico obtido com simples insta-
lações de pias em locais estratégicos 
foi incrível”, conta Volker. 
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“Os caminhões saíam lotados de cadei-
ras, mas elas eram empilhadas, joga-
das uma em cima da outra, e alguns 
homens iam segurando a mercadoria. 
Não havia organização no transporte e 
na produção em si”, diz  Paulo Volker, 
analista do Sebrae, ao apresentar o 
cenário de processamento da produção 
moveleira no Pará, no início dos anos 
2000. Embora o potencial e a exploração 
da atividade já fossem características 
consolidadas da região, Paragomi-
nas carecia de melhorias das etapas 
de produção – desde a extração de 
madeira até o comportamento do ser-
ralheiro dentro da fábrica.

Ao longo do projeto, houve a integração 
de 75 empresas da cidade e outras 85 
de cinco municípios vizinhos. No ano 
2000, a exportação de móveis e artefa-
tos de madeira alcançou o valor FOB de 
US$ 46,3 milhões, enquanto o conjunto 
madeira serrada/compensada/laminada 
atingiu US$ 262,7 milhões.

Os empresários de Paragominas val-
orizaram a cooperação e uniram-se em 
duas associações, a Associação Par-
aense das Indústrias de Móveis, Artefa-
tos de Madeira e Afins (Apimóveis) e a 
Associação dos Moveleiros e Artesãos 
de Paragominas (Amap).

COM O PROJETO PROMOS NO PARÁ, SEGMENTO DE 
MADEIRA E MÓVEIS INVESTE EM AÇÕES AMBIENTAIS 
E AUMENTA POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO

Paragominas: 
preocupação com a sustentabilidade

Tudo tem um começo >
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Eles também lançaram a marca Rede 
Amazônia Móveis, que identifica as 
empresas que integram a Apimóveis e 
assegura aos clientes a qualidade dos 
produtos produzidos pela associação. 
Com isso, Paragominas teve a maior 
adesão à gestão coletiva entre todos os 
polos do Projeto Promos. De 2002 a 2004, 
a rede, totalmente desarticulada asso-
ciativamente, obteve expansão de 80% 
na participação integrada na gestão. 

Montou-se um comitê estratégico para 
a discussão das diretrizes aos em-
preendedores, com parceiros do Pro-
grama de Desenvolvimento de Distritos 
Industriais: Governo do Pará, Sebrae e 
Prefeitura Municipal de Paragominas. 
Um fórum distrital, com a presença 
de empresas, parceiros e instituições, 
analisa resultados, discute problemas, 
identifica soluções e também participa 
da estrutura gestora do sistema de 
aprimoramento do setor moveleiro. 

A criação de um parque industrial em 
área doada pela prefeitura agrega for-

necedores – serrarias e madeireiras – e 
empresas pertencentes às associações 
e ao Projeto Promos. O parque funciona 
como galpões padronizados com base 
em um plano de viabilidade qualitativa 
da produção. 

A participação em feiras e o contato 
firmado por meio de treinamento e in-
tercâmbio de informações com a Itália 
adequaram valores de qualidade ao 
setor moveleiro de Paragominas, que 
passou a ser mais criterioso e exigente 
na elaboração de peças, inclusive com 
cumprimento de especificações de 
acabamento final e ganhos em escala  
e capacidade produtiva.

Além disso, esse relacionamento gerou 
um canal de conhecimento de novos 
mercados, como o percebido na Feira 
Equipotel, de fabricação de móveis 
para pousadas e hotéis. Os empresários 
aproximaram-se também do mercado 
italiano e tiveram viabilizada a produção 
de portas e artefatos de madeira para 
exportação. Mais de dez feiras – entre 

nacionais e internacionais – contaram 
com a presença de representantes 
do polo. A interação com o mercado 
internacional – México, Caribe, Estados 
Unidos, Guiana Francesa e França – fa-
cilitou a abertura e a intensificação do 
trabalho com o exterior. 

A capacitação disponível para a micro 
e pequena empresa do Pará penetrou 
nas áreas de acabamento e secagem 
de madeira. Cinquenta gestores foram 
qualificados e mais de 60 obtiveram 
consultoria em gestão empresarial  
e planejamento de vendas. “Ficamos 
impressionados com a diferença que  
os detalhes podem fazer. Para se ter 
uma ideia, especialistas italianos per-
ceberam, em suas visitas às fábricas, 
que o uso de equipamentos ou de uma 
simples serra era feito em inclinação 
equivocada. O acerto da posição da 
serra influenciava no aproveitamento 
maior que a peça de madeira poderia 
ter ou até no formato que ela iria ad-
quirir no final da produção”,  
lembra Volker. 
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SUSTENTABILIDADE  
EM TODOS OS PROCESSOS

A mitigação das queimadas e a tomada de sobras 

de madeira na confecção de peças novas, com 

base em conhecimentos adquiridos em design e 

técnicas de criação, deram a Paragominas frescor 

suficiente para – além de garantir números mais 

elevados de produtividade – permitir melhor 

qualidade de vida à população vizinha e mesmo 

àquela imersa no trabalho moveleiro. 

Vários trabalhos relativos ao desenvolvimento 

sustentável foram mantidos. O manejo florestal, 

que prima pelo menor impacto na exploração 

da floresta, e a colheita, que conduz o corte de 

árvores dentro de um mapeamento das adultas, 

para assegurar um crescimento ideal às demais, 

funcionam na região como fatores de equilíbrio 

e redução dos problemas na natureza. 

A necessidade de pensar políticas de sus-

tentabilidade foi tamanha, que os empresários 

decidiram criar uma associação focada nessa 

atividade: a Paragominas Reflorestadores As-

sociados (Paragoflor), que reúne entre os sócios 

comerciantes locais, empresários florestais e 

profissionais liberais. São eles que propõem e 

executam o reflorestamento na região. 

O desenvolvimento sustentável é incorporado 

como uma característica dos projetos implemen-

tados pelo Sebrae. A tomada de consciência dos 

entes participantes dos empreendimentos e a 

racionalização dos recursos naturais ganharam 

força inclusive dentro da ideologia de responsa-

bilidade social absorvida pelo Sebrae e pelo BID 

e utilizada no Projeto Promos em cada uma de 

suas instâncias. 

Por isso, quer no aproveitamento pleno da 

matéria-prima, com direito à reutilização de 

resíduos material, quer em métodos de replantio 

ou adequação aos critérios regulamentados 

por leis ambientais, a prioridade da gestão em 

cada polo é ao mesmo tempo capaz de gerar um 

crescimento produtivo e criar e enfatizar meios 

capazes de gerir de forma educativa e respon-

sável as riquezas florestais.

“Quando a gente se aproximava da cidade, não 

se via nada. Somente uma nuvem de fumaça 

escura. Hoje em dia, é possível avistar a cidade 

limpa. Creio que esta foi uma grande evolução”, 

descreve Alessandro Costa, consultor do pro-

jeto à época.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Quando a RCD Móveis abriu as portas, eram 

quatro os funcionários que compunham o 

quadro. Hoje, com 19, César Araújo, 37 anos, 

proprietário da movelaria, considera a evolução 

um fruto do investimento do Projeto Promos.  

“O pessoal cresceu, aprendeu muito e visitou fei-

ras, participou de cursos. Foi muito bom, porque 

conhecemos princípios de sustentabilidade que 

usamos até hoje”, explica. 

Com duas máquinas novas, de procedência itali-

ana, o fabricante de móveis por encomenda quer 

expandir o negócio. “Pretendo investir na linha 

pronta de portas. A demanda é muito grande e 

não temos concorrência aqui. As portas são com-

pradas no sul do país e podemos fabricar com 

maior competitividade”, opina o empresário. 

Ele aponta também que a alteração do processo 

produtivo e da matéria-prima utilizada – a 

adoção do MDF em substituição à madeira 

– facilitou a ênfase no desenvolvimento 

sustentável e rendeu lucratividade para 

os empresários do segmento. “Temos 

um aproveitamento muito maior e quase 

não geramos resíduos como antes. Um 

roupeiro que levava 15 dias para ser finali-

zado agora leva dois”, ilustra César. 

A intenção de César é mudar a fábrica 

para o distrito criado pelo Projeto Pro-

mos em Paragominas. Segundo ele, as 

empresas já estão se instalando com 

maior intensidade no local, que logo 

servirá como referência na região. “Não 

quero ficar para trás. As encomendas vão 

chegar e vão se encaminhar natural-

mente para lá. Preciso estar junto com 

eles”, conta Araújo. 
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Campina Grande:  
consultoria italiana na diversidade 
de produtos

POLO DE COURO E CALÇADOS ESTIMULA A PRODUÇÃO E  
O ASSOCIATIVISMO, MAS MANTÉM FOCO NA CAPACITAÇÃO 
E IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM DESIGN

Tudo tem um começo >

O Brasil é o terceiro colocado em 
produção calçadista, mas 75% de tal 
oferta são absorvidos pelo mercado 
interno. Na Paraíba, a concentração de 
fábricas de sapatos está em Campina 
Grande, Patos e João Pessoa. No 
entanto, a micro e a pequena empresa 
formalizada sempre correspondeu a um 
ínfimo percentual do total, haja vista 
a impossibilidade de os produtores 
saírem da informalidade e alcançarem 
status de empresários. 

A dificuldade se revela na incon-
sistência da organização do contexto 

produtivo e no porte instável economi-
camente dessas unidades de confecção 
de calçados. A participação familiar e a 
utilização de residências próprias como 
focos de produção, em uma atividade 
semiartesanal, são peculiaridades 
do polo paraibano. Em 2006, o Sebrae 
identificou 615 empresas na região. 
Dessas, somente 149 eram formais, e as 
demais, 468, operavam na informalidade. 
A produção, em 2000, foi de 160 milhões 
de pares, concentrada em sandálias. 

O aproveitamento do couro, desperdiça-
do anteriormente, foi um dos principais 
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Outra iniciativa de sucesso em Campina 
Grande foi a presença de um consultor 
italiano, que acrescentou aos parai-
banos conhecimentos e experiências 
previamente consolidadas em seu país, 
passíveis de adequação ao estado. Ele 
pôde articular pesquisas junto com 
instituições italianas, como a Ong 
Politécnico Internacional de Desen-
volvimento Internacional e Econômico 
(Pisie). Houve capacitações de 376 
horas aplicadas a 95% dos empresários 
partícipes do projeto.

A participação em exposições e feiras 
no Brasil despertou o interesse do polo 
em estar nos show rooms internacion-
ais: três na Argentina, um na cidade do 
México, um no Chile e um no Peru.

O acesso das MPE aos mercados de 
fatores vem sendo alvo de atenção, 
por meio de cursos em design, com 
apoio do Instituto Politécnico de Milão, 
consultoria industrial nas empresas, 
suporte técnico em negociações com 
o Banco do Brasil, para empresários 
de Patos, e fortalecimento da Fábrica 
Escola de Calçados, vinculada à Asso-
ciação dos Sapateiros de Patos (Asspa). 

investimentos do projeto. A tradição 
campinense de produção colaborava 
com o contexto de crescimento, ainda 
que quedas tenham sido vistas nas 
últimas décadas. Desde meados do 
século passado, a indústria de calça-
dos se firmou como polo principal da 
economia local. 

A parceria do BID com o Sebrae 
financiou em Campina Grande várias 
missões italianas, que firmaram um 
movimento em prol de um novo modelo 
de gestão de negócios, ao notar a po-
tencialidade local, como a diversidade 
dos sapatos lá fabricados e a possibi-
lidade de atendimento às demandas 
interna e externa. Por isso, fomentar-
am-se e realizaram-se fóruns distritais 
em função de um sistema novo que 
facilitaria a comunicação e a dinâmica 
na relação externa ao contexto ge-
ográfico do polo, como o CAD-CAM, 
que oferece soluções por meio de uma 
central de serviços de produtos espe-
cializados, com ênfase em modelagem 
e design diferenciados. 



23
23

E conomia do conhecimento. O termo é utilizado 
para designar a tendência de investimento na 
aliança entre inovação tecnológica e difusão 

social do conhecimento. A intenção prioritária desse 
modelo é se valer do potencial técnico de universi-
dades e institutos de pesquisa e desenvolvimento para 
o aperfeiçoamento de empresas com consultoria e 
prestação de serviços. A aliança entre forças produ-
tivas convencionais e organização de uma oferta 
metodológica possibilita uma especialização setorial 
qualificada. Com isso, pode-se conectar os serviços 
em uma rede tecida com dados apurados de ambos os 
aspectos do serviço: a oferta e a demanda. 

A aposta no modelo italiano se deu em função da 
necessidade convergente na Amazônia brasileira de 
mobilização dos atores econômicos, dos níveis institu-

cionais diversos, nas Parcerias 
Público-Privadas (PPP) e, mais 
ainda, do fomento das redes 
nos territórios. O desconheci-
mento das localidades onde os 
serviços estavam disponíveis, 
com os quais as empresas 
poderiam contar, e a falta de 
contato direto entre as empre-
sas e os potenciais prestadores 
de serviços impediam o cresci-
mento conjugado e o próprio 
aproveitamento dos serviços. 

“Possuímos um sistema de relacionamento entre 
diversas instituições interessadas no setor de madeira 
e móveis, em nível europeu, por meio da coordenação 

Rede de Serviços 

Tecnológicos
PARÁ E AMAZONAS DESFRUTAM DA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA QUE AUMENTA O POTENCIAL PRODUTIVO 
BASEADO NO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 
ANTERIORMENTE ISOLADOS E DA CO-PARTICIPAÇÃO 
DE ENTES TECNOLÓGICOS DIVERSIFICADOS

em rede,  conectando todos os centros tecnológicos 
credenciados na União Européia” , relata Alessio 
Gnaccarini, diretor do Centro Tecnológico de Madeira 
e Móveis na Região de Marche − Cosmob. Essa rede 
foi motivada com o uso de estratégias práticas, como a 
criação de agências de fomento à interação, promoção 
de consórcios para a exportação, fixação de centros 
voltados para favorecer a transferência de tecnologia à 
micro e pequena empresa, além da experimentação de 
instrumentos para o acesso ao crédito e à inovação.

A ideia é, ainda, reduzir as atividades exteriores àquela 
localidade e propiciar melhora significativa na logís-
tica e na produtividade. “O projeto Rede de Serviços 
Tecnológicos (RST) é inovador e audacioso, já que 
pretende criar uma rede de serviços no norte do país”,  
explica Alessandro Costa, consultor do Sebrae.

 
2008

A viabilidade da Rede de Serviços Tecnológicos (RST) 
se deu mediante uma parceria entre o Sebrae, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Região 
de Marche, na Itália, em 2008. 

De acordo com Ismael Gilio, especialista sênior do 
BID, o valor do projeto no contexto brasileiro baseia-se 
na expansão da capacidade e qualidade produtiva da 
micro e pequena empresa. “O RST promove a inovação 
e o desenvolvimento tecnológico. Foi um modelo muito 
bem concebido e adaptado pelo Brasil e consiste em 
uma oportunidade única de ampliar o acesso e mel-
horar a logística na região Norte”, conclui. 
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METODOLOGIA

Aplicou-se em Belém (PA) e em Manaus (AM) uma 
pesquisa para levantamento prévio da condição das 
empresas participantes do projeto – 90 foram entrevis-
tadas – e da viabilidade de transferência de conheci-
mento, por meio não só de capacitações, mas também 
de prestação de serviços e uso de tecnologias. 

“O hiato entre oferta e demanda precisava ser redimen-
sionado. A utilidade da Rede de Serviços Tecnológicos 
(RST) consiste também na catalogação de serviços 
e na administração de um banco de dados, a partir 
da utilização destes serviços locais até então pouco 
conhecidos”, afirma Alexandre Guerra, da Assessoria 
Internacional do Sebrae. 

Um conjunto de fichas que descrevem as competências 
e os equipamentos disponíveis nas estruturas técnico-
científicas do território é elaborado e figura como um 
catálogo de oferta. Ao todo, 150 empresas de cada 
estado devem ser incorporadas ao projeto. 

Houve também uma sondagem relativa ao nível de rela-
cionamento entre as empresas e as estruturas técnico-
científicas. A preocupação com a correspondência en-
tre os serviços já existentes e aqueles de interesse das 
empresas se fez presente, para avaliação de desempen-
ho e da visão técnica dos prestadores de serviço, assim 
como para a prospecção de “mercados” novos. 

Após o reconhecimento dos serviços já instalados na 
região do polo produtivo, o projeto RST propõe diálogo 
com as empresas, a fim de sensibilizá-las para as 
carências e estimular a busca de especialistas, além de 
oferecer consultoria para a ampliação de sua capaci-
dade produtiva. Um workshop interativo permite que 
as empresas tomem conhecimento de seu potencial e 
do fornecimento dos serviços tecnológicos da região a 
que pertencem. Um vale-tecnologia serve de estímulo 
para adesão ao projeto.

Nas áreas de pesquisa, como universidades e cen-
tros de ensino, associações, prestadoras de serviço 
e empresários, entes de vários setores que atuam 
enquanto demandantes ou ofertantes de serviços 
passam a conhecer a potencialidade um do outro. No 
Brasil, 21 instituições já compõem a rede tecnológica 
disponível para a micro e a pequena empresa do 
Amazonas e do Pará. 

Para o coordenador da RST do Sebrae no Pará, Marcio 
Pereira, a identificação e o envolvimento das institu-
ições de Ciência e Tecnologia podem impulsionar a 
competitividade da micro e pequena empresa no Norte 
do País. Segundo ele, a utilização de laboratórios 
qualificados e o conhecimento acadêmico colaboram 
com uma nova abordagem produtiva. “A expectativa 
das empresas é receber serviços de qualidade, man-
dar produtos para outros mercados e participar de 
licitações. Com a interação entre teoria e prática, elas 
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podem ter as necessidades tecnológicas supridas”, 
detalha. Para Marcio, a busca pela certificação de 
laboratórios pelo Inmetro, por exemplo, é um dos obje-
tivos mais urgentes da RST no Pará, já que propiciaria a 
validação dos testes de qualidade localmente, reduz-
indo o envio dos produtos para o Sul do País.

Setenta e seis serviços tecnológicos são postos à dis-
posição dos empresários, dentro de blocos temáticos, 
conforme os fluxos de demanda. Eixos como gestão, 
produto, mercado, design ou processo são contempla-
dos na distribuição de potenciais incrementos da RST. 

 
EVOLUÇÃO EM POUCOS MESES

De acordo com o coordenador local, Evanildo Pantoja, 
a Movelaria Macambira, em Itacoatiara, a cerca de 230 
quilômetros de Manaus (AM), por exemplo, se agregou 
à RST há poucos meses e já percebe a evolução 
gerada pelo trabalho. Especializada em cômodas, 
mesas e cadeiras, a empresa reorganizou a disposição 
das máquinas e a distribuição da produção dentro de 
um novo layout e, assim, ampliou a celeridade da fabri-
cação das peças. 

“Com a ajuda do Sebrae e do Senai − um dos apoia-
dores da RST −, a empresa foi dividida por setor e as 
máquinas foram organizadas de uma forma que ficou 

mais fácil de trabalhar. Agora, a madeira passa por 
uma sequência de serviços. Quando chega ao fim 
da bancada, a peça já está pronta para montagem. 
Ainda estamos concluindo o processo e a produção já 
aumentou em cerca de 20%”, conta o proprietário da 
movelaria, José Alberto Baraúna Macambira, 41 anos.

 
PONTO DE ATENDIMENTO

Um ponto de atendimento, parceria do Sebrae nos 
estados com entes da rede, com estrutura autônoma 
é responsável pelo repasse das informações na RST 
e pela articulação e encaixe das relações. O ponto 
de atendimento é a interface entre os serviços e os 
empresários. Ele reúne os pedidos de assistência 
técnica das empresas e os encaminha para a es-
trutura técnico-científica da rede considerada mais 
adequada a satisfazê-los. 

É nesse local que há o encaminhamento ao inter-
locutor mais apropriado à demanda. Ele coordena 
e fiscaliza a atividade para mensurar os resultados 
e avaliar se a opção condiz com a necessidade do em-
presário. A incompatibilidade dos moldes de serviços 
demandados pelas empresas e ofertados pelas institu-
ições técnicas é um dos entraves enfrentados pelo 
ponto de atendimento, que mede a relação e negocia 
prazos e formas do trabalho. 
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INOVAÇÃO

De acordo com Alessio Gnaccarini, diretor do Cosmob, 
a inovação proposta perpassa três diferentes níveis: o 
tecnológico, o institucional e o social. Essa mobilização 
integrada de áreas visa melhorar o equipamento, as 
relações e o material humano. Para ele, o diferencial 
desse sistema é a possibilidade de aliar fatores distin-
tos em prol do aumento da competitividade. 

Segundo os quadros vistos nos demais países, por 
vezes, a RST esbarra no conservadorismo. A resistên-
cia dos empresários na mudança de perspectiva pode 
ser uma realidade, à medida que a produção artesanal 
e o processo produtivo convencionado na região gan-
haram consistência e refletem o conforto da estrutura 
de produção atual. 

O contexto histórico do Amazonas e do Pará, sob a óti-
ca econômica, e a própria fragmentação da produção 
local, com poucos recursos tecnológicos, associada à 

falta de relação entre instituições técnico-científicas, 
dificultavam o desenvolvimento de atividades mais 
ousadas e do vigor de uma organização produtiva e da 
própria inovação. As diversas limitações ambientais 
também devem ser consideradas, pois, ao mesmo tem-
po em que a riqueza natural é propícia, os empresários 
devem se valer dela de forma racional e sustentada, de 
modo que se mitiguem perdas e agressões ambientais. 

Quanto à preocupação ambiental, a metodologia 
propõe um eixo de políticas públicas do projeto  

– além de prever a observância às regras e à legis-
lação ambiental vigentes no país − pensa a sustenta-
bilidade no contexto do consumo, isto é, deseja reduzir 
os impactos na vida do consumidor no momento do 
contato com o produto. “Há seis anos, procuramos 
associar a sustentabilidade que aplicamos à inovação. 
Por isso, a nossa lógica era coibir o impacto ambiental 
no momento do consumo. Buscamos o uso do material 
mais apropriado para gerar inclusive um controle de 
produção”, diz Gnaccarini. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Para o especialista sênior do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), Ismael Gilio, o interesse na 
cooperação com outros países e a visão da internac-
ionalização como ferramenta de aproveitamento de 
mercado foram vanguardistas. “Há dez anos o Sebrae já 
tinha preocupação com a internacionalização, o que era 
um tema bastante inovador àquela época e hoje ainda 
faz parte intensa da agenda nacional. O BID trabalhou 
sempre para promover essa integração e propiciar 
ainda mais o conhecimento entre os países”, expôs Gilio. 

Segundo Vinícius Lages, atual gerente de Atendimento 
Coletivo de Serviços do Sebrae, a cooperação com out-
ros países deve ser contínua e contribui também para 
a  inserção em novos mercados. “Do ponto de vista es-
tratégico, uma aliança internacional importa na medida 
em que essa parceria nos facilita na aprendizagem e 
pode contribuir para a internacionalização das peque-
nas empresas. O Sebrae está permanentemente em 
atualização e aprimoramento nesse sentido. Nenhuma 
instituição do porte da nossa pode cometer o equívoco 
do isolamento”, expôs Lages.

Dos parceiros internacionais, as contribuições italianas 
foram expressivas nesse setor. O compartilhamento 
da metodologia de um centro de referência aplicado 
a uma região de carências tecnológicas deve ser um 
dos destaques da colaboração. A competitividade e 
o pensamento em rede também são um importante 

legado. “Podemos, a partir deste trabalho, gerar um 
diferencial em termos de desenho e de valoração de 
produto. A nossa entrada em uma rede internacional 
de conhecimento também permite a abertura para uma 
inteligência competitiva e maior participação internac-
ional”, salienta o analista Alexandre Guerra, da área 
internacional do Sebrae.

A União Europeia resolveu colaborar com a exportação 
da metodologia Cosmob. Ao todo, 23 países já receber-
am a RST. Na Europa, a lógica do funcionamento da rede 
está formalizada há 15 anos, com o pioneirismo italiano. 
Pelo menos 400 empresas na Itália recebem consultoria 
do Cosmob por ano. “Desenvolvemos uma pesquisa co-
operada e estudamos novos empregos de material, por 
exemplo. Não temos toda a capacidade para resolver 
os problemas, mas planejamos encurtar as distâncias”, 
afirma Alessio Gnaccarini, diretor do Cosmob.

A aliança à Região de Marche – onde a inovação 
estruturou-se como natural forma de evolução 
econômica – traz ao Brasil o contato com uma ex-
periência dinamizada e evoluída nos termos de uso de 
rede de serviços. A relação entre os países se baseia 
então em utilizar de maneira estratégica vocações 
semelhantes para mútuo aproveitamento. A Região 
Marchigiana pode, ainda, tanto encontrar novos 
mercados quanto expandir-se para o interior de redes 
longas de valor. Com o vínculo ao Cosmob, o Sebrae e 
o BID contribuem com a oferta à região amazônica de 
acesso a conhecimento e tecnologias.

CATEGORIAS DOS ATORES  
PARTICIPANTES DA RST

1. Empresas

2. Instituições nacionais e internacionais

3. Fundações

4. Universidade

5. Centro de pesquisa

6. Representações empresariais, setoriais e instituições

ESTADO DO AMAZONAS

1. Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem)

2. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas (Senai)

3. Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi)

4. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

5. Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável  

do Estado do Amazonas

6. Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Sect)

7. Universidade Federal Amazonas (Ufam)

8. Embrapa Ocidental

9. Secretaria de Estado (Seplan)

10. Sindicato Moveleiro (Sindmóvel)

11. Amazon Instituições

ESTADO DO PARÁ

1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

2. Universidade Estadual do Pará (Uepa)

3. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (Ifpa)

4. Universidade Federal do Pará (Ufpa)

5. Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)

6. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa)

7. Sindicato da Indústria de Marcenaria (Sindmóveis)

8. Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (Ideflor)

9. Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (Iesam)

10. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sedect)
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Sociedades  

Garantidoras de Crédito
MODELO DE ACESSO FACILITADO A FINANCIAMENTOS,  
POR MEIO DE ASSOCIAÇÕES DE MICROEMPRESAS, COLABORA 
COM A CONSOLIDAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL

O estímulo à criação de empresas no Brasil como 
forma de fomento à economia e ao desenvolvi-
mento de micros e pequenos negócios sempre 

foi prioridade extrema das ações do Sebrae. As ativi-
dades que permitem o trâmite mais desenvolto e menos 
burocrático e avanços mais significativos na fixação 
desses empreendimentos estimulam a instituição a 
buscar novos parceiros e o conhecimento de técnicas 
e sistemas que privilegiem tais resultados. 

Um bom exemplo são as Sociedades Garantidoras de 
Crédito, conhecidas pela sigla SGC, que chegaram ao 
Brasil em 2002, depois de uma análise de seu modo 
de operação na Itália. A facilidade de aglomeração de 
empresas em torno de um objetivo comum – uma forte 
marca italiana – concedeu aos empresários daquela 
nação a possibilidade de alcançarem limites mais altos 
de financiamentos dos bancos locais com taxas reduzi-
das de juros, gerando melhor retorno às SGC. 

O compromisso com a garantidora gera aumento da 
confiança entre as empresas. Na Itália, com maior 

nitidez, o relacionamento entre os empresários faz com 
que haja mutualidade. Em terras brasileiras, esse estre-
itamento ainda não se apresenta como uma condição 
de reunião e vínculos para além das metas econômicas.

A pioneira SGC do Brasil foi instituída no Rio Grande 
do Sul em dezembro de 2003, a GarantiSerra, na Serra 
Gaúcha. Em 2005, quando começou efetivamente os 
trabalhos, a GarantiSerra possuía  perante os bancos 
uma garantia de financiamento, chamada de dois por 
um, isto é, 50% dos recursos aplicados possibilitariam 
um financiamento do todo. A baixa inadimplência e o 
percentual mínimo de perdas efetivas fizeram o status 
migrar para quatro por um, a partir de 2009. Atualmente, 
a GarantiSerra possui 490 empresas associadas em 
31 municípios participantes do Conselho Regional de 
Desenvolvimento (Cored) da Serra Gaúcha. 

Com base nessa experiência piloto, o Sebrae lançou, 
em 2008, uma chamada pública de projetos, oferecendo 
apoio técnico e financeiro à constituição de sociedades 
de garantia de crédito no País. 



29
29

MISSÕES 

Do Paraná, 20 pessoas estiveram na primeira missão a 
garantidoras de crédito na Itália para avaliar a pos-
sibilidade de absorção do modelo para o País. Com o 
término das expedições, as lideranças empresariais de 
cinco regiões do estado – Sudoeste, Oeste, Noroeste, 
Central e Curitiba –, que têm pretensões concretas de 
utilizar as SGC, ficaram convencidas de que esse era 
o caminho certo para o início de uma evolução, viabili-
zado pela transferência do know how italiano. 

Convictos de que a troca de informações gera cresci-
mento a ambas as pontas da cooperação, uma equipe 
técnica italiana passou uma semana no Paraná com o 
intuito de prestar consultoria e analisar a capacidade 
técnica de implantação das SGC. Ao final da visita, os 
italianos editaram um livro a respeito da experiência 
brasileira com as SGC com o financiamento do Sebrae 
e do governo da Emilia-Romagna. 

No estado de Minas Gerais, há outras quatro iniciativas 
de Sociedades Garantidoras de Crédito, todas em fase 
de captação de recursos para a inauguração. A do 
Leste mineiro, denominada Garantia dos Vales, deve ser 
aberta até o fim deste ano. As demais SGC devem estar 
consolidadas até o fim do primeiro semestre de 2012. 
Uma especialização voltada para agentes de desen-
volvimento em cooperativas, organizada pelo Sebrae 
em Minas Gerais, em parceria com uma universidade 
local, originou o interesse daquela região pelos mod-
elos de SGC ao redor do mundo. 

“O Ópera, pós-graduação que temos há mais de dez 
anos, realiza visitas técnicas para conhecer as SGC 
na Itália e na Espanha na fase final do curso. Com o 
edital lançado pelo Sebrae para a criação das SGC, os 
próprios participantes das turmas demandaram o envio 
de projetos e mobilizaram as lideranças empresariais 
para implementar as garantidoras em Minas Gerais”, 
conta Alessandro Barbosa Chaves, gerente de Acesso 
a Serviços Financeiros no Sebrae em Minas Gerais. 

Para Alessandro, uma das vantagens do modelo 
italiano é o fato de o consórcio de garantia Confidis 
representar uma forte ligação com o território, além de 
a iniciativa ter um caráter privado, isto é, as sociedades 
de garantia de crédito italianas são gerenciadas por 
empresários e têm compromisso com eles, sem es-
tarem vinculadas diretamente à administração pública, 
porém contaram com ingressos de recursos públicos 
em alguns momentos. 

De acordo com Hoberg Dutra Leocádio, proprietário 
de uma empresa de móveis planejados e presidente 
da Garantia dos Vales, a inclusão financeira é a melhor 
das contribuições de uma SGC. “Podemos ter maior 
acessibilidade das empresas de micro e pequeno porte 
que têm dificuldade na busca por crédito”, diz Hoberg. 
Além disso, ele lembra que a consultoria favorece 
o crescimento das empresas. “O crédito orientado 
combate a ineficiência do sistema financeiro brasileiro. 
Visitas de agentes de negócios às empresas mostram, 
por exemplo, melhor linha de financiamento, o tamanho 
que ele deve ter e se ele é realmente necessário”, 
finaliza o empresário. 
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COMO FUNCIONAM AS SGC?

Os empresários reúnem-se e montam uma associação 
que estabelece um fundo de recursos financeiros. Um 
número representativo de empresas pertencentes ao 
sistema assegura ao mesmo tempo maior confiabili-
dade, sustentabilidade e capacidade de negociação 

– poder de barganha – com os bancos. De acordo com 
Julio Agostini, diretor de Operações do Sebrae no Par-
aná, na Itália as SGC são tão comuns a ponto de reuni-
rem, cada uma, milhares de micro e pequena empresas. 

“A partir de tais alianças, são firmados convênios com 
os bancos, e fica mais fácil fazer uma negociação para 
obter menos juros e  menores taxas”, explica Agostini. 
A intenção do programa SGC é que, em três anos, 4.500 
empresas sejam beneficiadas no Paraná.

Para que o empréstimo seja concluído, é necessária 
uma comprovação de 130% do valor do bem. Com as 
Sociedades Garantidoras de Crédito (SGC), as micro-
empresas passam a ter acesso facilitado a esses finan-
ciamentos, já que se valem de uma carta que garante 
parte do empréstimo – até 80%. O restante é garantido 
por outros instrumentos.  

SEGURANÇA LUCRATIVA

Airton Possa, 52 anos, tem uma empresa especializada na fabricação de 

peças de mármore e granito, a Arte Marmo, há 13 anos. Hoje, com cinco 

funcionários, ele atende ao mercado de Caxias do Sul, no Rio Grande do 

Sul. Segundo o empresário, no início da estruturação, a microempresa 

teve dificuldades para obter financiamento. “A gente cai direto no sistema 

financeiro cruel. Se eu tivesse conhecimento da GarantiSerra antes, teria  

sido muito mais fácil”, diz Airton. 

Em 2007, Airton decidiu integrar-se à Sociedade Garantidora de Crédito 

do Rio Grande do Sul. E não se arrependeu. Para ele, o atendimento 

diferenciado e a relação que mantém com a GarantiSerra são um diferencial 

importante. “É uma coisa descomplicada, nós nos conhecemos. Não  

é o atendimento frio do banco e não tem a mesma burocracia”, comenta. 

Airton contabiliza que, desde que buscou o crédito por meio da SGC,  

a ampliação do lucro da Arte Marmo chegou a 70%. “Aumentei o meu 

faturamento e não imaginava que conseguiria fazer isso de maneira tão 

simples. Consigo movimentar mais material e dispor à clientela”, comemora  

o gaúcho. Ele aponta a confiança como uma arma extra na negociação  

e na gestão atual da microempresa. “Quando a gente está sufocado, fica sem 

saída. Mas dessa forma, não. Tenho mais ousadia, mais segurança”, finaliza. 
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A região da Emilia-Romagna, na 
Itália, conhecida pela união de 
pequenas empresas, fincou raiz 

no Paraná. Uma parceria do governo 
italiano com o brasileiro e com o Sebrae 
no estado viabilizou a montagem de um 
escritório em Curitiba que funciona como 
uma ponte sem fronteiras entre as duas 
nações. A parceria internacional surgiu 
formalmente em 2008 devido à força do 
cooperativismo na região, que possui 
hoje mais de 15 mil empresas, reunidas 
em torno do aumento da competitividade 
internacional e de ganhos conjuntos. 

Um dos principais nichos de atividade 
da Emilia-Romagna é o agronegócio. 
Conforme lembra Julio Cezar Agostini, 
diretor do Sebrae no Paraná,  a cultura 
italiana tem uma vocação natural para 

a gastronomia, com extrema 
valorização dos alimentos. Tal 
peculiaridade permite que haja 
maior domínio do segmento pelos 
italianos, o que agrega tecnologia 
alimentar e padrões elevados de 
qualidade à área gastronômica.

Na região metropolitana de Curitiba, o 
Ceasa passará por uma reforma estru-
tural de modernização, com base em 
estudo e avaliação balizados por crité-

Intercâmbio 
gera bons frutos

AGRONEGÓCIO PARANAENSE RECEBE ORIENTAÇÃO 
ITALIANA PARA EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA E 
DO MERCADO. BASE DAS INOVAÇÕES APONTA PARA 
CUIDADO COM SEGURANÇA ALIMENTAR E INCENTIVO 
À PRODUÇÃO INDUSTRIAL

rios italianos. A interface é feita com o 
Mercado de Bologna, um dos parceiros 
do projeto. O prévio conhecimento 
propiciou uma projeção do potencial 
logístico e inovador do mercado a ser 
finalizado na capital paranaense, não 
somente em relação às divisões em 
termos prediais, mas sobretudo aos 
modelos de organização e armazen-
agem e treinamento dos produtores e 
fornecedores. Engenheiros, técnicos 
agrícolas e agrônomos participam das 
missões técnicas. Já houve duas visitas 
à Itália, e a previsão é de que se faça 
mais uma ainda este ano. 

Para o diretor do Sebrae no Paraná, a 
possibilidade de aperfeiçoar o sistema 
de segurança alimentar, com recursos 
de rastreamento, monitoramento e com-
promisso ainda maior com os produtos 
comercializados, será um dos avanços 
do projeto. “Estamos incorporando 
princípios de controle de qualidade dos 
alimentos. Além disso, a abertura de 
portas e de contatos com o conjunto de 
inovações tanto tecnológicas e até de 
organização social são benefícios que 
obtemos a partir desta parceria”, disse 
o diretor. Os cursos ministrados por 
técnicos italianos beneficiarão cerca 
de 400 pequenos produtores. 
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OFICINAS

Há dois anos, o Sebrae no Paraná 
realiza um trabalho com a micro e 
pequena empresa da agroindústria, a 
fim de colaborar com a padronização 
dos mecanismos de produção alimentar 
conforme as orientações dos órgãos 
reguladores. Empresas que fabricam 
salames, queijos e geleias, por exemplo, 
tendem a ter parca estrutura, o que 
reduz geralmente a qualidade produtiva. 

“Não se consegue ter o tempo todo um 
ambiente favorável de produção, que 
obedeça aos critérios de inspeção. Por 
isso, nós temos o Programa de Melho-
ria de Qualidade Produtiva, cuja inten-
ção é justamente estimular a utilização 
de boas práticas dentro do contexto de 
fabricação”, explica Agostini. Segundo 
ele, ao todo, mais de 100 agroindustriais 
receberam capacitação e consultoria. 
Vinícolas de Curitiba que antes se en-
contravam fora dos padrões de higiene 
sofreram ajustes e alterações basea-
dos em regras estabelecidas pelas 
instâncias de inspeção. “Os técnicos 
[italianos] participam da concepção 
dos programas e nos ajudam a com-
patibilizar o modelo deles ao nosso. 
Eles também vêm para a realização 
das oficinas com o intuito de tornar os 
serviços mais qualificados”, finaliza 
Julio Agostini. 

O SABOR DA EXPERIÊNCIA

Para quem participou dos treinamentos, a comprovação da necessi-

dade do investimento em qualificação e conhecimento de experiên-

cias exitosas ficou patente. Empresários paranaenses se satisfizeram 

com as palestras de italianos especialistas em agroindústria. 

O diretor-técnico de uma indústria de queijo instalada em Renas-

cença, Milton Yamamoto, reconheceu que o estado e as empresas 

devem priorizar as peculiaridades locais para, assim, obterem difer-

encial competitivo. “Ficou claro que as empresas devem ter produ-

tos próprios e não ficar apenas fabricando produtos cuja origem não 

seja brasileira. Isso impede, por exemplo, que determinado produto 

seja vendido na comunidade europeia”, apontou Yamamoto.

Para ele, é importante que as empresas busquem fabricar produ-

tos com características brasileiras, o que facilita na expansão de 

mercado. Yamamoto também citou segurança alimentar. “No Brasil, 

a responsabilidade nesse quesito ainda está mais voltada para uma 

parte da cadeia produtiva. Durante o treinamento, vimos que o 

setor primário deve ter sua parte de responsabilidade no controle 

da segurança alimentar. Ou seja, é preciso ter uma matéria-prima 

de qualidade para darmos continuidade ao processo, zelando pela 

segurança alimentar”, completa Yamamoto.

O empreendedor rural Giovani Calza, que integra uma iniciativa 

de produção de um novo tipo de queijo, com marca e caracterís-

ticas próprias, em Coronel Vivida, aponta a difusão de conheci-

mento como motivação para a organização do setor. “A gente 

já tem intercâmbio com a região de Vêneto, na Itália, e estamos 

organizados entre produtores para justamente produzir algo novo 

e com identidade própria. Por isso, esse tipo de evento é impor-

tante, pois traz a experiência de produção e mercado da região da 

Emilia-Romagna, de onde podemos tirar informações e trazer para 

nossa realidade”, diz Calza.

Aos olhos do médico veterinário Cristian Armendaris, gerente da 

unidade da Cooperativa de Leite da Agricultura Familar (Claf), em 

São João, o modelo apresentado pode contribuir principalmente 

em questões como organização do produtor da agricultura familiar, 

parcerias estratégicas, compras em conjunto, reconhecimento da 

produção regional e fortalecimento da produção. “A organização 

deles em consórcios, em ter marcas fortes no leite, derivados e out-

ros produtos, é uma coisa que também estamos buscando. Por isso, 

esse contato com especialistas da Itália só fortalece o nosso trabalho 

no sentido de unir esforços no sudoeste para identificar produtos 

com características e criar marcas próprias”, detalha Armendaris.
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Considerações Finais

O SEBRAE ESTABELECE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O INTERCÂMBIO 
DAS MELHORES PRÁTICAS DE APOIO À MICRO E 
PEQUENA EMPRESA

î O olhar do Sebrae sobre a micro e pequena em-
presa vai longe. Ao longo de quase quarenta anos, 
a instituição prioriza suas parcerias internacionais, 
sempre com o propósito de garantir a implementação 
de boas práticas, que sirvam de modelo sustentável 
para o mercado.

î O caso da Itália vai além da relação de laços 
históricos. Ao longo dos anos, as semelhanças entre 
os países aproximaram ações conjuntas também no 
desenvolvimento de ações voltadas para a micro e 
pequena empresa. Dois aspectos chamaram atenção 
nesse intercâmbio. O primeiro deles diz respeito à 
cultura de cooperação e associativismo.

î Os projetos embrionários com a Itália, como o “Cara 
Brasileira” e o “Espelhos do Mundo”, contribuíram mui-
to para a instituição absorver estratégias de atuação 
italianas. As parcerias com organismos internacionais, 
como o BID, são fundamentais. Temos então o efeito 

teoria e prática, pois é possível construir novas me-
todologias de trabalho e constatar a aplicação desse 
modelo à realidade brasileira.

î O Promos foi o programa que consolidou a cooper-
ação Brasil-Itália. O Sebrae e a Divisão Especial da Câ-
mara de Milão para o Desenvolvimento das Atividades 
Internacionais (Promos) reuniam-se em torno de uma 
parceria que trouxesse ao Brasil experiências itali-
anas de empreendedorismo. Três ou quatro nichos de 
produção, semelhantes aos bem-sucedidos do Norte 
e Nordeste da Itália, formavam os famosos distritos 
industriais no Brasil.

î Nova Friburgo (RJ), cidade com APL mais avançado 
do Promos, investe em capacitação técnica e ganha 
visibilidade internacional com eventos de moda íntima; 
Tobias Barreto (SE) desenvolve associações produti-
vas e profissionaliza com vigor a atividade de costura; 
Paragominas (PA) capacita o segmento de madeira 
e móveis, aumenta o potencial de exportação com 
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sustentabilidade ambiental; e Campina Grande (SP) se 
destaca como polo de couro e calçados, com foco na 
capacitação e importação de tecnologias em design.

î O segredo está em torno de um objetivo comum 
– uma forte marca italiana e que o Sebrae traz como 
modelo de sustentabilidade para a micro e pequena 
empresa. Um bom exemplo são as Sociedades Garanti-
doras de Crédito, conhecidas pela sigla SGC, que che-
garam ao Brasil em 2002. A pioneira SGC do Brasil foi 
instituída no Rio Grande do Sul em dezembro de 2003, a 
GarantiSerra, na Serra Gaúcha. O modelo de acesso fa-
cilitado a financiamentos, por meio de associações de 
microempresas, já chega ao Paraná e a Minas Gerais.

î O momento atual revela o modelo das Redes de 
Serviços Tecnológicos, que pode ser resumido como 

economia do conhecimento, ou seja, designar a 
tendência de investimento na aliança entre inovação 
tecnológica e difusão social do conhecimento. O poten-
cial técnico de universidades e institutos de pesquisa 
e desenvolvimento funcionam como aperfeiçoamento 
de empresas com consultoria e prestação de serviços. 
Pará e Amazonas desfrutam da implantação desse 
sistema que aumenta o potencial produtivo local.

î A parceria com a Itália representa um exemplo a ser 
seguido, cujas parcerias beneficiam ambos os países, 
com expansão de fronteiras comerciais, com permea-
bilidade e inclusão de empresas no campo de cooper-
ações internacionais. Com isso, o Sebrae disponibiliza 
experiências que sirvam para uma atuação focada na 
sustentabilidade da micro e pequena empresa.



35


