
NIMSME – Escola de Empreendedorismo e Extensão 

Nome NI-MSME – School of Entrepreneurships 

Objetivo Formar empreendedores-gestores que tenham condições de gerar e gerir 
empresas de sucesso enfrentando os desafios da globalização. 

Público-alvo Micro, pequenas e médias empresas e intraempreendedores 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial, com predominância dos setores tradicionais. 

Justificativa 

A maior motivação são os grandes desafios gerados pela crescente 
globalização. A dificuldade dos empreendedores em lidar com as 
constantes mudanças políticas, econômicas e mercadológicas 
impulsionaram o governo indiano a criar um programa que alinhasse as 
demandas de micros, pequenas e médias empresas aos novos contextos 
e às constantes transformações. Para tanto, quebrou barreiras 
geográficas, estendendo sua expertise e serviços para outros países em 
desenvolvimento ou já desenvolvidos, a fim de provocar um ciclo virtuoso 
de troca de conhecimento. 

Escopo geográfico Território indiano, países africanos e asiáticos. 

Ano de 
implementação 

Ano de 2007, quando a entidade deixou de se chamar Instituto de 
Formação e Extensão da Pequena Indústria e foi nomeada Instituto 
Nacional para Micro, Pequenas e Médias Empresas, para caracterizar o 
redirecionamento de suas atividades. 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

Alinhada às constantes mudanças políticas e mercadológicas, a Escola 
desenvolve suas atividades com base nas necessidades específicas das 
empresas, para as quais fornece soluções atualizadas na forma de 
consultorias, treinamentos e pesquisa. As atividades são desenvolvidas 
para atender empreendedores indianos e empreendedores de outros 
países em desenvolvimento. A metodologia é dividida em quatro 
módulos: 

1) Módulo de Desenvolvimento de Empresas (SED): atua treinando 
os empreendedores em áreas para a promoção de estudos de avaliação, 
projetos de pesquisa, estudos de viabilidade econômica, estudos 
potenciais, promoção de empresas rurais, plano de infraestrutura para 
instalação dos empreendimentos e estabelecimento de parcerias públicas 
e privadas. Na área internacional, promove treinamento de 
empreendedores na formulação, desenvolvimento, implementação e 
avaliação de empresas, com foco na competitividade. 

2) Módulo de Empreendedorismo e Extensão (EPE): atua 
disseminando práticas de empreendedorismo em empresas já 
consolidadas, promovendo o desenvolvimento de competências, o 



desenvolvimento curricular, ensina técnicas de treinamento, promove a 
formação em empreendedorismo, aconselhamento e técnicas de 
motivação. 

3) Módulo de Gestão de Empresas (SEM): A estrutura de formação 
comporta os seguintes temas: marketing; metodologias de formação em 
Gestão; produtividade e qualidade; financeiro; direitos de propriedade 
intelectual; gerência; e clientes. 

4) Módulo de Informação e Comunicação para Empresas (SEIC): 
foi desenvolvido com base na necessidade dos empreendedores terem o 
domínio de ferramentas tecnológicas para promover o desenvolvimento e 
o aumento da competitividade em suas empresas. O treinamento na 
utilização de soluções inovadoras de TIC impacta diretamente nos 
processos de gestão dos empreendimentos. 

O Instituto implementa ainda programas de graduação; treinamento para 
multiplicadores; desenvolvimento de cluster; e replicação da metodologia 
da Escola em outros países. Realiza também conferências e oficinas sobre 
conjunturas no âmbito de micro, pequenas e médias empresas, pesquisas 
com parcerias nacionais e internacionais, e lança publicações. Possui 
estrutura física adequada para atender empreendedores nacionais e 
internacionais, em que se destacam centros de treinamento equipados 
com tecnologia avançada; salas de conferência multimídia; auditório; 
salas de reunião; e complexo de acomodações para aproximadamente 
250 pessoas; quadra poliesportiva, além de outros espaços de 
convivência ao ar livre para prática de esportes coletivos – voleibol, tênis, 
jogos de mesa; e anfiteatro. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Destacam-se como aspectos positivos: 

• A abrangência da metodologia, que engloba gestão e as ferramentas 
tecnológicas de apoio; 

• A variedade de programas adicionais, inclusive de multiplicadores; 

• Os módulos oferecidos pelo instituto, que favorecem a customização 
do aprendizado pelo empreendedor, podendo este escolher o que 
mais se ajusta as suas necessidades. 

• O espaço de convivência do Instituto, que favorece o networking e 
cria atração para outras atividades de maneira inteligente; 

• A pluralidade de centros na estrutura do Instituto, conferindo maior 
dinamicidade de práticas e atividades; e 

• As parcerias e pesquisas internacionais, que sugerem atualização 
constante das práticas do instituto. 

Além disso, desde que foi fundada, a Escola de Empreendedores atendeu 
cerca de 25 mil empreendedores indianos, em seus diversos programas 
de capacitação e qualificação. A expectativa é que em 2015 esse número 
chegue a 30 mil empreendedores, uma vez que as demandas no país 
crescem progressivamente. 



Instituição Executora 

Nome Instituto Nacional para Micro, Pequena e Média Empresa (INMPME) 

País Índia 

Setor Governo – órgão do Ministério de Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

Clientes 
Empreendedores nacionais e internacionais que desejem abrir o seu 
próprio negócio, consolidar um negócio já existente ou ser um 
intraempreendedor 

Tamanho 350 colaboradores entre funcionários, professores, consultores e 
pesquisadores. 

Instituições Parceiras 

Nome 

• Banco de Desenvolvimento de Pequenas Indústrias da Índia; 

• Corporação Nacional de Pequenas Indústrias; 

• Instituto de Desenvolvimento do Empreendedorismo da Índia; 

Setor Agências financeiras e entidade de educação e apoio ao 
empreendedorismo. 

Papel Capacitação, fomento e apoio às pequenas empresas, à inovação e ao 
empreendedorismo. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A prática enfoca o desenvolvimento de empreendedores capazes de gerar 
e gerir negócios e de contar com parcerias diversas. A troca de 
conhecimentos e aprendizagem entre Sebrae e o NI-MPME poderia 
proporcionar um aprimoramento/adaptação de metodologias, como o 
Empretec, para o público estudante. Desenvolver o espírito 
empreendedor no público jovem e auxiliá-lo na tomada de decisões 
corretas poderia ser um dos resultados da replicação da Escola do 
Empreendedorismo no Brasil, no ensino formal e não formal. 

Conclusão 

No Brasil, apesar das inúmeras iniciativas para apoiar o desenvolvimento 
de empreendedores, faltam ações integradas que permitam o 
desenvolvimento de habilidades e competências de forma mais sinérgica, 
possibilitando respostas rápidas às transformações políticas, econômicas, 
sociais e mercadológicas que têm forte impacto sobre as micro e 



pequenas empresas. Logo, uma iniciativa como a praticada pela Escola 
de Empreendedorismo se configura como uma ação importante em um 
país como o Brasil, onde 76% prefeririam ser dono do próprio negócio e 
essa meta ocupa a terceira posição em uma lista de 12 possibilidades no 
‘ranking de sonhos’ da população.  

 


