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RESUMO

A presente pesquisa analisou a propagação da ideologia e das práticas neoliberais
através dos perfis empreendedores difundidos pela revista Pequenas Empresas
Grandes Negócios (PEGN) compreendidas no período entre as décadas de 1990 e
2010, trazendo à luz as nuances que esse perfil apresenta ao longo deste período.
Trata-se de uma pesquisa descritiva documental, utilizando-se como fonte a revista
PEGN, através de visitas à Biblioteca Nacional organizadas em dois momentos
distintos de análise: o primeiro de caráter exploratório para comparação entre as duas
décadas; e o segundo pela análise de reportagens em cinco diferentes datas ao longo
dessas décadas, buscando maior compreensão sobre os valores e estratégias que
circundam o perfil empreendedor. Dentre os resultados alcançados na investigação,
destaca-se a transição do teor das reportagens, que destacavam empreendimentos
específicos e passaram a abordar ideias de diferentes negócios, voltadas para
comportamentos e valores condizentes ao perfil de flexibilização, contribuindo para o
teor normativo das publicações. Diante dos resultados obtidos, constatou-se, além da
influência que o modo de agir próprio do neoliberalismo tem sobre o cotidiano dos
indivíduos, a própria estratégia da revista em manter esse mecanismo, seja lançando
ideias e atitudes a serem seguidas ou mesmo de forma indireta exaltando a noção de
superação e crescimento. O que requer um olhar mais atento aos efeitos que as
transformações econômicas podem trazer, assim como as ideias propagadas por esse
modelo.
Palavras-chave: neoliberalismo; empreendedorismo; flexibilização; normatividade;
ideologia;

ABSTRACT

The present research analyzed the dissemination of neoliberal ideology and practices
through the entrepreneurial profiles disseminated by the magazine Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN) between the 1990s and 2010s, bringing to light the
nuances that this profile presents throughout this period. Overall, it is a descriptive
documentary research, using as a source the PEGN magazine, through visits to the
National Library organized in two distinct moments of analysis: the first one of exploratory character for comparison between the two decades; and the second one by the
analysis of reports on five different dates throughout these decades, seeking a better
understanding of the values and strategies that surround the entrepreneurial profile.
Among the results achieved in the research, we highlight the transition of the reports's
content, which highlighted specific projects and started to approach ideas of different
businesses, inclined to behaviors and values that are in line with the profile of flexibility,
contributing to the normative content of publications. Based on the obtained results, it
was noticed, besides the influence that neoliberalism's own way of acting has on individuals' daily lives, the magazine's own strategy of maintaining this mechanism whether by launching ideas and attitudes to be followed or even indirectly praising the
notion of overcoming and growing. That requires a closer look at the effects that economic transformations could bring, as well as the ideas disseminated by this model.

Keywords: neoliberalism; entrepreneurship; flexibility; normativity; ideology;
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Apresentação
A pesquisa analisou a difusão da ideologia neoliberal, através da exploração da

revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN), com foco na construção do
perfil empreendedor entre as décadas de 1990 e 2010 – primeiro por meio de um
estudo exploratório, comparando as décadas a partir das publicações de 1991/1992
e 2015/2016 e depois um levantamento mais apurado, distribuindo o período entre
as décadas em cinco diferentes datas: 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010, destacando
as nuances apresentadas por esse perfil ao longo do período em questão. Tendo
assim, momentos históricos distintos, mas a permanência de uma ideologia que guia
as ações dos empreendedores dentro e fora de suas empresas.
A revista PEGN, lançada em 19881, abordava assuntos econômicos em um
formato informal e comercial, apresentando dicas de negócios promissores, trazendo
empresários bem sucedidos nas capas e orientações de como manter seu empreendimento. Seu surgimento não pode ser analisado desvinculado do contexto histórico
de transformação do capitalismo e das formas de trabalho (SENNETT, 2006), assim
como deve ser observada e compreendida à luz da discussão sobre a ideologia neoliberal fomentada pelos intelectuais neste período, como Dardot e Laval (2016) e
Boltanski e Chiapello (2009).
Pensando o neoliberalismo como uma ideologia2, a análise da revista em
questão contribui para elucidar os diferentes perfis do empreendedorismo brasileiro
e de que maneira eles se relacionam com essa ideologia e com o modo de operar do
novo capitalismo. Em relação os fatores econômicos e históricos do país, é impor-

1

Dados obtidos no site da própria revista, disponível em
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/pequenas-empresasgrandes-negocios/evolucao.htm>, acesso em 24/10/2018.
2 A principal concepção do termo aqui empregado se aproxima da noção de cultura e normatividade.
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tante destacar uma mudança em relação ao empreendedorismo que passou de carência de incentivos públicos ou privados nas décadas de 1980 e 1990 para um contexto globalizado, de revolução tecnológica, produzindo mudanças não apenas econômicas, mas também sociais e culturais que foram significativas (GUIMARÃES E
AZAMBUJA, 2018).
Pensar nas diferentes formas do capitalismo e sua interferência no cotidiano
das pessoas, seja nas práticas de trabalho quanto nas ideologias é fundamental para
compreender melhor a realidade que se constrói e se renova a cada dia na sociedade
contemporânea. O fazer econômico da ideologia neoliberal, proposto pelo novo capitalismo contribui para o direcionamento das ações dos indivíduos não apenas na
comparação entre o antigo e o novo capitalismo, mas na forma como ele se mantém
como potência influenciadora nos dias atuais, ainda se transformando e criando novos padrões, o que torna imprescindível a investigação contínua do tema.
Essa postura característica do novo capitalismo pode ser identificada na prática do empreendedor e, por conseguinte, nos padrões de como empreender propagado pelas mídias. Dessa forma, a análise da revista PEGN integra parte fundamental no quadro de investigação sobre a temática da transformação do capitalismo e a
ideologia neoliberal, visto que é capaz de retratar não apenas as práticas e os padrões econômicos de cada década em questão, mas também as estratégias das
grandes mídias na escolha de como propagar essas ideias, tornando-se mais um
vetor das referidas práticas e ideologias na realidade social de seus leitores.
Para compreender esse contexto de mudanças é necessário um estudo
relacional e estrutural, passando pela noção de cultura (DARDOT E LAVAL, 2016).
O pensamento neoliberal funciona como uma ideologia, ditando normatividades e
produzindo relações sociais específicas, influenciando não só a interação entre as
pessoas, mas na própria maneira como o indivíduo lida consigo, o que requer um
olhar mais atento aos efeitos que as transformações econômicas podem trazer,
assim como as ideias propagadas pelo novo capitalismo.
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1.2

Objetivos
A pesquisa teve como objetivo geral analisar a propagação da prática

neoliberal através dos perfis empreendedores difundidos pela revista Pequenas
Empresas Grandes Negócios (PEGN) compreendida entre as décadas de 1990 e
2010. Para isso, percorreu os seguintes objetivos específicos: 1)Avaliar a partir das
capas da revista PEGN nos anos de 1991/1992 e 2015/2016, categorias específicas
como “gênero”, “faixa etária”, “raça” e “vestimenta”; 2) Classificar os sumários da
revista PEGN nos anos de 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010, a partir de categorias
como “valores e comportamentos”, “empreendimentos específicos” e “práticas e
processos do meio empreendedor”; 3) Analisar as reportagens de capa da revista
PEGN nos anos de 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010 segundo categorias “valores”,
“intencionalidades”, “chamada de capa” e “tipo de negócio”.

1.3

Metodologia
Para melhor fluidez e compreensão dos métodos utilizados na pesquisa, este

subitem foi dividido em duas partes: uma sobre conceitos e métodos; e outra sobre
a organização do material empírico.

1.3.1 Conceitos e métodos
A presente pesquisa foi desenvolvida na perspectiva metodológica descritiva
documental. Esta escolha decorre da natureza do objeto investigado – o perfil do
empreendedor no novo capitalismo. Este método possibilita ao pesquisador conhecer alguns aspectos da sociedade atual por meio de fontes documentais, como por
exemplo, uma revista dirigida ao público em geral.
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A pesquisa descritiva documental segundo Gil (2008), caracteriza-se por
descrever determinada população ou fenômeno buscando estabelecer relações entre variáveis, utilizando para isso fontes documentais de primeira mão que ainda não
receberam tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, filmes, fotografias, gravações e documentos de um modo geral.
Para desenvolver a pesquisa utilizou-se como fonte documental a revista
PEGN no período compreendido entre as décadas de 1990 e 2010. A escolha desta
revista justifica-se por essa integrar parte do quadro de investigação sobre a temática
da transformação do capitalismo e a ideologia neoliberal, visto que é capaz de retratar não apenas as práticas e os padrões econômicos de cada década em questão,
mas também as estratégias das grandes mídias na escolha de como propagar essas
ideias, tornando-se mais um vetor das referidas práticas e ideologias na realidade
social de seus leitores.
Para a exploração do material selecionado, utilizou-se a técnica de análise
de conteúdo, considerando-se as fases de análise proposta por Bardin (1979): préanálise – primeiro contato com o material; exploração do material - seleção, recorte,
enumeração, classificação; e tratamento dos dados, inferência e interpretação - procedimentos que destacam a informação e preparam para a confrontação entre os
dados obtidos e as informações já existentes, possibilitando generalizações.
Além da investigação das informações textuais da revista, também foram realizadas análises das imagens apresentadas em suas capas, considerando para isso
o que aponta Bauer (2003, p. 322):
[...] uma diferença importante entre linguagem e imagens: a imagem é sempre polissêmica ou ambígua. É por isso que a maioria das imagens está
acompanhada de algum tipo de texto: o texto tira a ambiguidade da imagem
– uma relação que Barthes denomina como ancoragem, em contraste com
a relação mais recíproca de revezamento, onde ambos, imagens e texto,
contribuem para o sentido completo. As imagens diferem da linguagem de
outra maneira importante para o semiólogo: tanto na linguagem escrita,
como na falada, os signos aparecem sequencialmente. Nas imagens, contudo, os signos estão presentes simultaneamente. Suas relações sintagmáticas são espaciais e não temporais.
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Reafirma-se dessa forma a subjetividade expressa na análise das
imagens presentes nas capas, somando ao estudo as reportagens presentes nas
capas na íntegra, contribuindo assim para um maior esclarecimento do objeto
investigado.

1.3.2 Coleta e organização do material empírico
A coleta de dados ocorreu na Biblioteca Nacional, localizada no Rio de
Janeiro, onde se encontra o patrimônio bibliográfico e documental do Brasil, sendo
essa a única e última opção após um exaustivo levantamento que foi feito pela
internet e também por visita à sebos em busca de publicações antigas. Ainda foi
realizada a tentativa de contato direto com a editora via correio eletrônico, explicando
a necessidade do acesso em função da pesquisa, por duas tentativas, mas sem
sucesso de resposta.
No primeiro momento optou-se por realizar um registro dos primeiros anos
da revista e dos mais recentes, com a intenção de comparar os perfis dos empreendedores através das reportagens. Para otimizar o processo de coleta, registrou-se
em primeiro lugar fotos das capas de cada revista, levando em consideração a metodologia de disponibilização do acervo por parte da instituição, que só permite ao
usuário o manuseio de um volume por vez do material solicitado (no caso da revista,
esse volume agrupava em média seis publicações e era permitido o registro fotográfico desse material contando que fosse registrado em um documento disponibilizado
por eles) e os funcionários poderiam pedir para deixar no balcão de atendimento
outros dois volumes enquanto era feita a consulta.
Dessa forma, só era viável analisar algumas publicações do ano e devolvelas para ver as seguintes, além de precisar aguardar o tempo necessário para que o
funcionário buscasse outros três volumes para a sequência da verificação e registro.
Sendo assim, registrando apenas as capas dos volumes, seria possível depois, com
mais calma, analisar cada edição e o teor das escolhas das reportagens, já permitindo uma primeira análise da revista em suas diferentes décadas – de 1990 até a
atual – e, além disso, destacar as reportagens que possivelmente teriam algum valor
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maior para a pesquisa para que em um segundo momento fosse realizada uma nova
visita à Biblioteca Nacional para o registro e exploração das referidas reportagens na
íntegra.
No primeiro registro, que foi efetuado em três visitas, englobando todas as
publicações presentes no acervo nos anos de 1991/1992 e 2015/2016 (Apêndice 1)
para a estudo das capas em um exercício exploratório que permitiria uma primeira
compreensão da comparação entre as duas décadas em questão. Já no segundo
registro, foram realizadas outras visitas para análise de conteúdo das reportagens de
capa nas datas destacadas posteriormente de 1990, 1994, 2000, 2005 e 20103 além
da análise das capas e dos sumários dessas mesmas datas. O registro foi feito de
acordo com a disponibilidade do acervo da Biblioteca Nacional, procurando analisar
a primeira e última publicação de cada data e uma delas para o estudo das reportagens na íntegra. Os meses disponíveis e selecionados foram: janeiro e novembro de
1990, janeiro e dezembro de 1994, janeiro e dezembro de 2000, janeiro e novembro
de 2005 e janeiro e novembro de 2010.
Sendo assim, foram selecionados nesse primeiro momento dois anos em
cada década, permitindo o início de uma comparação entre as décadas em questão,
sendo eles 1991/1992 e 2015/2016, optando-se por analisar as reportagens de capa,
a partir das categorias “gênero”, “faixa etária”, “raça” e “vestimenta”, viabilizando
dessa forma uma pequena amostra, devido às condições do escopo desta etapa da
pesquisa e o tempo disponibilizado para a mesma, porém suficiente para retratar um
esboço da realidade e viabilizar importantes questionamentos, contribuindo dessa
maneira para o andamento de todo o processo de dissertação.
Esse primeiro momento de análise, permitiu que fosse possível conhecer as
características da revista, o estilo de publicação e como isso ocorre ao longo dos
anos em questão, permitindo a percepção da frequência de cada uma dessas categorias em cada revista, em cada capa, ao longo dos anos inteiros de publicações
presentes nos quatro anos destacados na Biblioteca Nacional.

3

As datas foram selecionadas segundo orientação da banca de qualificação, explorando cinco
diferentes momentos entre as duas décadas em questão.
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Após esse primeiro momento de análise de dois anos específicos em cada
década, optou-se por fazer uma exploração de algumas datas específicas ao longo
desse período de transição entre uma década e outra, analisando de forma mais
densa as reportagens de capa na íntegra. Foram selecionadas cinco diferentes datas
– 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010 – que mostram cinco diferentes momentos políticos
ainda dentro desse período entre as décadas de 1990 e 2010, fazendo o recorte de
duas revistas por ano destacado, sendo essas a primeira e a última disponíveis no
acervo, pra mostrar o quanto que esse diferentes momentos políticos são capazes
ou não de interferir na revista PEGN e dessa forma também interferir no meio empreendedor, na maneira do brasileiro de empreender e assim também na ideologia
neoliberal que perpassa todo esse processo.
Em relação a primeira análise voltada para as capas, e na possível diferença
que pode existir entre elas e os demais conteúdos dentro de suas edições, destacase a importância de que, independente do conteúdo interno da revista, das demais
reportagens, a capa representa a mensagem que a revista quer passar, porque a
capa não está exposta só para o leitor da revista, mas para o indivíduo brasileiro de
modo geral, para as pessoas que estão circulando e observando a capa em bancas
e sites, e como elas identificam a revista. Nesse fato reside a importância da estratégia da revista, da imagem que a revista quer passar, e da relevância de se investigar esse artifício, essa intenção que a revista tem ao alcançar a percepção das pessoas. É uma revista por exemplo que traz em suas capas, mais figuras masculinas,
pessoas brancas e em relação a década de 1990 para 2010, maior frequência de
jovens.
Para o segundo momento de análise, que examinou duas publicações a cada
ano destacado – 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010 – optou-se principalmente pelo estudo das reportagens de capa na íntegra de uma revista em cada ano, explorando
seu conteúdo e características para um aprofundamento do que se observou na investigação anterior, das capas, assim como a tentativa de verificação da coerência
entre as duas linhas de investigação. Para enriquecer mais os detalhes do estudo,
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foram feitas tentativas de análise das chamadas de reportagens do sumário, na seção de carta ao leitor e na investigação sobre os principais editores responsáveis
pela revista.
Em relação à tentativa de investigação sobre os editores4 responsáveis pela
revista, seja no seu momento de lançamento, como os que mais estiveram presentes
ao longo de todas as publicações analisadas, percorreu-se o seguinte caminho: dentre as 10 revistas analisadas, foram selecionados 3 diretores a partir de sua frequência nos exemplares estudados, aparecendo em 4 dessas publicações enquanto a
maioria dos nomes levantados apareciam em média em 2 edições. Os 3 nomes foram
Antonio Carlos de Godoy (diretor de redação), Flávio Barros Pinto (diretor executivo
de revistas) e José Roberto Nasar (diretor editorial). A limitação de prosseguir com o
levantamento ocorreu pelo fato de que não existe fácil acesso às informações pessoais ou mesmo profissionais dessas pessoas. Foram feitas tentativas no Google,
em redes sociais como Facebook e LinkedIn, em plataforma de currículos como Lattes e Escavador, mas nenhuma delas obteve sucesso ou acesso a qualquer informação que fosse útil para a pesquisa. Trata-se de uma limitação de privacidade.
Observando a seção de carta ao leitor5, notou-se que, de modo geral, esse
não era um canal de comunicação entre a revista e o leitor, mas apenas uma espécie
de balcão, onde os leitores poderiam fazer algum comentário sobre determinada reportagem (geralmente elogios) ou em alguns casos até mesmo anúncios de vendas
ou emprego. Além disso, não traziam qualquer informação que permitisse traçar um
perfil desses leitores, pois as assinaturas eram apenas o nome e o estado. Diante
dessas tentativas, permaneceu apenas a análise dos sumários, que proporcionou,
mesmo que subjetivamente, um pequeno esboço das transformações dos tipos de
reportagens abordadas nas publicações, fazendo uma distinção entre as categorias
“valores e comportamentos”, “empreendimentos específicos” e “práticas e processos

4

A investigação sobre o corpo editorial da revista foi uma sugestão da banca de qualificação.
A utilização dessa seção foi uma sugestão da banca, baseada em outras pesquisas com material
empírico semelhante.
5
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do meio empreendedor” e permitindo análises que foram de encontro com a investigação anterior, das capas e até mesmo com a exploração de conteúdo das reportagens.
Para a análise de conteúdo das reportagens – presente no segundo momento de análise, a partir das cinco datas pré-definidas – o estudo baseou-se em
categorias reflexivas como “intencionalidades” e “valores”, junto a outras categorias
analíticas como “tipo de negócio” e “chamada da capa”. Dessa forma, obteve-se um
quadro de investigação capaz de alcançar os questionamentos centrais da pesquisa,
que transitam entre a normatividade da ideologia neoliberal e as estratégias por parte
dos agentes disseminadores – no caso a revista PEGN – dessa prática para a manutenção de seu funcionamento. Em síntese, a trajetória metodológica de manipulação do material empírico pode ser apresentada da seguinte forma:

COLETA E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL EMPÍRICO
Parâmetros

Primeiro momento de análise

Segundo momento de análise

Anos
selecionados

1991/1992 e 2015/2016.

1990, 1994, 2000, 2005 e 2010.

Partes da revista
analisadas

Capas.

Capas*, sumários e reportagens das capas.

Categorias
Utilizadas

“gênero”, “faixa etária”, “raça” e
“vestimenta”.

Sumário: “valores e comportamentos”, “empreendimentos específicos” e “práticas e
processos do meio empreendedor”.
Reportagens: “valores”, “intencionalidades”,
“chamada de capa” e “tipo de negócio”.

* Apenas à título de comparação ao primeiro momento de análise.
Quadro 1: Coleta e organização do material empírico.
Fonte: Elaboração do autor.
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1.4

Sobre os capítulos
O segundo capítulo da pesquisa trata da discussão teórica pertinente à soci-

ologia econômica, no que diz respeito ao neoliberalismo e as transformações do novo
espírito do capitalismo, se apoiando nas abordagens dos pensadores da disciplina
como Boltanski e Chiapello, Dardot e Laval e Richard Sennett. Para tratar do aspecto
tecnológico e das redes, o estudo apresentou teorias dos autores Castells e Giddens.
O terceiro capítulo, que apresenta o cenário de empreendedorismo no Brasil,
aborda algumas características da ação de empreender no país e os diferentes perfis
de empreendedores através de dados sobre o tema e o levantamento de artigos,
além de um breve esboço sobre o cenário político que permeou o período analisado.
No quarto e quinto capítulos estão a apresentação dos resultados, separados
por dois momentos analíticos do processo metodológico da pesquisa: o primeiro, de
estudo exploratório para maior dimensão sob a comparação entre as décadas de
1990 e 2010, e o segundo, contemplando cinco diferentes datas dentro desse período. No terceiro capitulo – que representa o primeiro momento de análise do material
empírico – encontram-se as explorações das capas e a comparação entre as décadas. Já no capítulo seguinte, estão presentes as análises sobre as reportagens de
capa, com descrição completa de cada reportagem, assim como a elaboração do
principal exercício reflexivo da pesquisa: a investigação sobre os alcances da ideologia neoliberal e de que forma isso pode ser visto na revista em questão.

23

2 DISCUSSÃO TEÓRICA

A nova ordem econômica guiada pela racionalidade do neoliberalismo e as
mudanças nas formas de trabalho tem sido abordada desde a década de 1990 por
autores como Dardot e Laval (2016), Boltanski e Chiapello (2009) e Richard Sennett
(2006) que comprovam a necessidade de uma análise mais profunda sobre o tema.
Pensar a sociologia econômica é pensar nas transformações associadas ao capitalismo e nas ideologias que cercam esses aspectos, além da relação direta com a
sociedade e o modo de vida das pessoas, o que torna insuficiente a ideia de atores
atomizados e demanda uma perspectiva pautada nas interações e no papel das instituições.
O capitalismo não deve ser encarado como uma abstração, mas sim como
um sistema econômico em constante transformação, capaz de modificar ideologias
e instituições expressando diferentes experiências históricas e políticas (BRESSERPEREIRA, 2011). Pensando na gestão empresarial e nas formas de trabalho nos
diferentes momentos do capitalismo e das ideologias que permeiam cada um deles,
é possível identificar a transição de práticas baseadas na estabilidade e na rotina
para uma atitude de caráter flexível (SENNETT, 2006). Em meio a essas transformações, não seria possível uma análise da vida econômica separada da vida social.
Através do conceito de “enraizamento” proposto por Polanyi (2000) pode-se compreender que a sociedade engloba a estrutura dos mercados que se mantém funcionando, modificando nesse processo as motivações para o trabalho.
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2.1

Normatividade neoliberal

Segundo Boltanski e Chiapello (2009) o funcionamento dos moldes capitalistas se torna possível por acessar um teor moral, com estruturas normativas, não
como no taylorismo, pela robotização dos funcionários, mas alcançando um nível
psicológico e social, passando de mecânico para cultural, trazendo mudanças nas
formas de engajamento e ditando um modo de vida baseado nas práticas econômicas, de constante disputa. Nesse sentido, a busca pelo controle dos trabalhadores
passa a funcionar a partir do autocontrole. Os autores, que elaboraram uma análise
desde a década de 60 – passando pelo movimento de maio de 1968 na França – até
a década de 90, partindo de uma literatura da gestão empresarial, afirmam que:
As questões que se apresentam para os autores dos anos 90 mostram-se
diferentes e idênticas, de acordo com o aspecto considerado. São idênticas
por retomarem o gancho da crítica à burocracia dos anos 60, levando-a ao
extremo: a hierarquia é uma forma de coordenação que deve ser banida por
basear-se na dominação; dessa vez não se trata apenas de libertar os executivos, mas todos os assalariados. São diferentes porque se tornam fundamentais alguns motivos novos, como a pressão concorrencial e as exigências dos clientes (BOLTANSKI & CHIAPELLO, ibid. p.98).

Dessa forma, a política neoliberal deve ser compreendida como uma ideologia, muito além da relação entre estado e economia, uma prática que não afeta
apenas as instituições, mas também as relações sociais e o modo de vida das pessoas. Ele é “capaz de orientar internamente a prática efetiva dos governos, das empresas e, para além deles, de milhões de pessoas que não têm necessariamente
consciência disso” (DARDOT & LAVAL, 2016, p.15).
O conceito de governamentalidade proposto por Foucault (2001) auxilia na
elucidação das ferramentas de controle do neoliberalismo que atuam como produtoras das normas da vida social. Entende-se por governamentalidade as diferentes
formas de ação através das quais os homens – pertencentes ou não ao governo –
conduzem as condutas dos outros e de si mesmos, compreendendo o governo dessa
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forma como uma ação e não como uma instituição e enfatizando o papel do Estado,
o que limita a ideia de não intervenção pressuposta pelo neoliberalismo.
É exatamente esse mecanismo que garante que o neoliberalismo se mantenha ativo, produzindo subjetividades e normatividade no meio social. Segundo Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo como forma de racionalidade – que estrutura a
ação e a conduta dos governantes, como uma razão do capitalismo contemporâneo
– se caracteriza principalmente pela disseminação do princípio universal da concorrência:
Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta
econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas,
muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportarse como uma empresa (DARDOT & LAVAL, 2016, p.16).

O comportamento dos governantes e das pessoas de maneira geral está diretamente ligado com a racionalidade neoliberal, que é absorvida de forma similar a
noção de cultura, ao passo que tendam a seguir práticas e normas inculcadas pelo
modo de governar do neoliberalismo. Nesse sentido, é possível compreender o caráter ideológico dessa racionalidade, assim como refletir sobre seu alcance e potência e o porquê dela se manter: “Uma ideologia bem-sucedida deve funcionar tanto
em termos práticos quanto teóricos, descobrindo algum modo de ligar esses níveis.
Deve abranger desde um sistema de pensamento elaborado até as minúcias da vida
cotidiana” (EAGLETON, 1997, p. 53). O fator normativo do termo e de sua abrangência, aproxima-se do conceito de habitus, de Bourdieu (2007), quando se compreende
o neoliberalismo não apenas como um fator que estrutura as ações, mas que também
é estruturado e reforçado por elas, permitindo a emergência e manutenção de determinadas práticas e ideologias.
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2.2

Transformações no novo espírito do capitalismo

As transições entre os diferentes momentos do capitalismo expressam racionalidades distintas que podem ser observadas nas condutas da sociedade, mas
também nos processos de trabalho inseridos na gestão empresarial. A principal transformação nessa trajetória é a mudança no campo das ideias e da moral que passou
de um momento onde a poupança era uma atitude central para um sistema cujo foco
era o tempo. “O tempo constitui o recurso básico para conectar os atores que controlam o acesso ao dinheiro, do que depende o orçamento do projeto” (BOLTANSKI
&

CHIAPELLO, 2009, p. 190). A lógica baseada na poupança abrangia valores como

estabilidade e autocontrole, já no novo capitalismo, do mundo em rede, a noção de
estabilidade é desfeita e o tempo é o fator central.
Através da análise de Sennett (2006) é possível trazer para a discussão a
importância do fator tempo nos dois momentos em questão. O mesmo se encontra
na ideia de capitalismo social militarizado do modelo burocrático, baseado na estabilidade, previsibilidade e funções fixas e também continua presente depois das mudanças do final do século XX, quando se instaurou a lógica de flexibilidade, visando
maior lucro, resultados com maior rapidez e ações a curto prazo.
No capitalismo flexível as instituições assumem uma nova arquitetura, com
menos burocracia, evitando a autoridade institucional e proporcionando um baixo nível de capital social. O erro seria pensar que:
Atacando a burocracia rígida e enfatizando o risco, a flexibilidade dá as pessoas mais liberdade para moldar suas vidas. Na verdade, a nova ordem impõe novos controles, em vez de simplesmente abolir as regras do passado
(SENNETT, 1999, p. 10).

A questão do controle se mantém nos dois modelos, sendo que nessa nova
ordem, a coerção externa dos aparelhos organizacionais é deslocada para o interior
dos trabalhadores, fazendo com que eles se autocontrolem. Todo o funcionamento
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da empresa desse novo molde contribui para o autocontrole individual e voluntário(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009), seja nos projetos, como também na postura
do líder de conscientizar e motivar os funcionários.
O novo modelo, regido pelo princípio da disputa e pela busca de resultados
não apenas eficientes, mas também mais rápidos, impõe novas demandas ao trabalhador. Cria-se a necessidade e a “ênfase à capacitação em relações humanas, oferecendo treinamento interpessoal” (SENNETT, 2006, p. 52), tornando necessária a
adaptação a um ambiente de trabalho instável e de alta cobrança de desempenho
em diferentes funções, o que exige um esforço psicológico do trabalhador.
Os padrões de comportamento econômico das empresas nos diferentes momentos do capitalismo também são expressos no cotidiano dos trabalhadores fora
das fábricas e empresas. Nos antigos moldes, a noção de linearidade pode ser vista
em conquistas acumulativas, cultivando poupança e acompanhando seu rendimento
(SENNETT, 1999), fazendo planejamentos baseados nela e já tendo noção concreta
de uma futura aposentadoria, mesmo que distante da mesma.
Ainda sobre as análises de Sennett (1999), o modelo do capitalismo flexível,
de mercado global e avanço tecnológico, com novas formas de organizar o tempo e
abandono da ideia de algo a longo prazo como no sistema antigo, segue caminho
oposto em relação a valores como o compromisso. A postura neoliberal internalizada
pelo indivíduo que passa a atuar como uma empresa, reflete não apenas a maneira
como ele é afetado pela nova era econômica, mas também como ele a incorpora,
sendo parte de seu funcionamento e agente fundamental para que esse sistema se
mantenha.
É oferecida então uma proteção social em contrapartida aos efeitos do padrão da política de flexibilidade, como uma amenização pelas dificuldades enfrentadas tanto pelos trabalhadores quanto pelos desempregados. Diante das mudanças
nas experiências de trabalho, pode-se destacar o processo de terciarização (MINGIONE, 1998), acompanhado pela elaboração de regimes de assistência social, o que
trouxe contradições já que este processo criava uma alta quantidade de vagas de
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baixa produtividade que não seriam compatíveis com os padrões de vida das pessoas, gerando um enfraquecimento da integração social.
Dessa forma é possível compreender que a vida social e a economia não
são polos dissociados, assim como os efeitos do novo capitalismo e da postura neoliberal não se limitam a afetar apenas o lado econômico do indivíduo, mas toda sua
esfera de relações, práticas e ideologias, demandando portanto uma investigação
mais apurada de como funciona e se mantém esse sistema.

2.3

Tecnologia e suas redes inseridas nas novas formas de trabalho

As transformações do meio econômico se relacionam com as próprias mudanças na realidade social e um dos fatores que pode ser destacado é a tecnologia.
Pensar na relação da sociedade com a internet é pensar nas transformações da própria sociedade e suas interações, inserindo nessas transformações os efeitos que o
uso da internet traz para as relações e para as instâncias materiais dessas relações
(CASTELLS, 2003). Assim como algumas mudanças nos funcionamentos das empresas, como apontadas por Sennett (2006), a questão da comunicação é essencial
para entender as mudanças que a rede traz para a sociabilidade e no caso para as
empresas. Na rede, as informações circulam entre conjuntos de pessoas, e não de
forma interpessoal.
Ainda pensando nas transformações dos padrões sociais é pertinente a análise do cenário social pós a inserção da tecnologia e suas redes. O conceito de Marc
Augé (1994), de “supermodernidade” assinala uma nova configuração social compatível com as transformações discutidas e define de forma nítida o momento desse
estudo: a sociedade dos excessos – tendo como questões o tempo, o espaço e a
coletividade. Abandona-se o termo “pós-modernidade” por seu teor descritivo, optando por uma abordagem mais contínua, com ideia de processo, transmitida pelo
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conceito de “supermodernidade”, que engloba os excessos de informação da sociedade e uma perspectiva de movimento.
Essa oposição ao conceito de “pós-modernidade” também se aproxima à concepção de Giddens (1990), que objeta o termo por seu sentido de encerramento,
afirmando que se trata de um período cuja modernidade acarreta consequências
mais radicais e universais do que em períodos anteriores.
Dessa forma, é possível associar a problemática da informação à nova configuração da sociedade e do meio econômico, que se associa ao uso da internet. O
excesso das informações que circulam por meio das redes pode, de forma direta ou
indireta, interferir na sociabilidade dos indivíduos e na forma como eles gerenciam
seus negócios e suas vidas. A modernidade pode afetar a sociabilidade, como no
caso das empresas e na realidade fora delas (DARDOT & LAVAL, 2016), além de
poder atingir também as instâncias individuais, visto que “as circunstâncias sociais
não são separadas da vida pessoal” (GIDDENS, 2002, P.18). O que mostra que a
ideologia neoliberal perpassa não apenas as novas formas de trabalho, mas engloba
até fatores como a tecnologia, quando esta pode contribuir para ditar novos hábitos
e costumes dentro e fora das empresas, principalmente quando associadas às novas
formas flexíveis de trabalho.
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3 O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL

O empreendedorismo, ou o ato de empreender pode ser compreendido pela
vertente acadêmica e a agenda da nova sociologia econômica, como uma ação econômica, viabilizada por atores sociais ou de maneira mais geral e próxima à concepção econômica, como por exemplo na definição apresentada pelo SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que relaciona essa atividade à
identificação de problemas, oportunidades e soluções inovadoras, atrelando a isso –
como é observado nessa vertente, assim como na revista em questão – ideias de um
perfil de empreendedor a ser seguido, traçando características6 como otimismo, autoconfiança, coragem, persistência e resiliência.
Nas produções acadêmicas, o termo também pode ser interpretado por diferentes abordagens, como a voltada para teorias econômicas ou por teorias clássicas
sociológicas. Dessa forma, como propõe Schumpeter (1982), o empreendedorismo
é um vetor importante para o desenvolvimento econômico, na combinação entre capital e trabalho, associado a noção de inovação. Em relação ao argumento que ultrapassa os aspectos econômicos, o termo é compreendido pela ação do indivíduo,
através de um sistema de práticas e valores econômicos relacionados à dedicação
ao trabalho e ao estímulo para esse, como pode ser visto nas teorias do sociólogo
Max Weber (2004).
No Brasil, essa prática que ganha força na década de 1990 – atrelada a intensificação da reestruturação produtiva e às transformações nos processos de produção – é apontada com grande representatividade por estudos que evidenciam seu
crescimento e expressão, como aponta a pesquisa do IBGE entre os anos de 2001
e 2014, apresentando um crescimento de 22% no número de empreendedores, chegando ao total de 24,9 milhões de pessoas:

6

Definição e características sobre empreendedorismo encontradas no site do SEBRAE, disponível
em <https://blog.sebrae-sc.com.br/o-que-e-empreendedorismo/>,acesso em 07/03/19.
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Número de empreendedores entre 2001 e 2014 – IBGE

Gráfico 1: Número de empreendedores entre 2001 e 2014 – IBGE (em milhões).
Fonte: Datasebrae.

Outro dado importante é relativo aos principais locais onde se reúnem esses
empreendimentos. Nesse aspecto, segundo dados apresentados na página do Datasebrae7, as regiões sul e sudeste detêm 72% dessa atividade, sendo 51% delas
situadas no Sudeste. O avanço da atividade empreendedora entre os brasileiros,
além de ser um fato relevante, o qual demanda maior investigação, é também um
quadro que conduz à reflexão sobre a cultura do país e de que maneira ela, junto ao
pensamento neoliberal – que circunda as atividades econômicas e as que ultrapassam elas – contribuem para essa atividade, tão significativa entre os cidadãos do
país.

3.1

Trajetória política econômica do país entre as décadas de 1990 e 2010
Em relação ao contexto histórico do Brasil no período compreendido entre as

décadas de 1990 e 2010, destaca-se inicialmente a década de 1990, por sua importância nos debates da sociologia econômica a respeito do neoliberalismo, assim

7

Disponível em <https://datasebrae.com.br/perfil-dos-empresarios/#empresarios>, acesso em
07/03/19.
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como seu fortalecimento nos governos de Sarney, Collor e Fernando Henrique. Além
disso, comparado à década seguinte – assim como a atual – as referidas práticas
neoliberais se mantiveram, mesmo diante de um governo do Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, pode-se perceber que mesmo em momentos históricos distintos,
os valores que guiam as ações dos empreendedores dentro e fora de suas empresas
permanece.
O recorte marca o Brasil no período de redemocratização, a começar na década de 1990 com o governo Collor, marcado não só pelo perfil de abertura de mercados, mas também por medidas radicais inseridas no Plano Collor, como bloqueio
de contas e ações financeiras, atingindo até a poupança. Após sofrer impeachment,
por envolvimento em escândalos de corrupção, assumiu a presidência em seu lugar
seu vice, Itamar Franco, que para lidar com o cenário delicado nomeou Fernando
Henrique como ministro da fazenda. Dessa forma, o Plano Real foi implantado, contendo a hiperinflação e os pacotes econômicos que perduravam por anos, o que permitiu ao ministro ganhar as duas eleições presidenciais seguintes. Em seu governo,
também guiado pelas ideias liberalizantes, o presidente deu prioridade a reformas
econômicas, visando estabilidade monetária e abertura de mercados.
Apesar de estancar a inflação, seu governo trouxe desafios para o seguinte,
sua política de governo contribuiu por exemplo para o aumento da crise fiscal brasileira, fazendo com que a dívida externa crescesse mais que o PIB (SAMUELS, 2003).
Já na década de 2000, com o primeiro governo de esquerda do país, foi eleito o
presidente Luiz Inácio da Silva, que criou e expandiu programas de combate à pobreza, como o caso da bolsa família, procurando minimizar desigualdades sociais.
Também é importante destacar nesse contexto a criação do Microempreendedor Individual8 (MEI) em 2009, que permitiu estender a prática empreendedora formal para
classes mais populares, além de incrementar a economia do país, fomentando o neoliberalismo como prática social, apesar de se tratar de um governo popular.

Dados obtidos no site do governo, disponível em <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>,
acesso em 07/03/19.
8
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3.2

Avanço do empreendedorismo brasileiro e as microempresas

Umas das principais fontes sobre empreendedorismo a partir do final da década de 1990, é o GEM9 (Global Entrepreneurship Monitor), criado em 1999 e responsável pela elaboração de dados sobre o tema em diferentes países contando com
apoio e parceria de pesquisadores locais e de instituições como o SEBRAE, a FGV
(Fundação Getúlio Vargas), entre outras, no caso do Brasil direcionado para atender
às demandas de pesquisadores, empreendedores e fomentadores de políticas públicas. Esse programa de pesquisa entende o escopo do termo em questão como “capaz de captar toda e qualquer atividade que tenha uma característica de esforço autônomo e que envolva a criação de uma base de recursos” (GEM, 2016), e definir a
partir desses termos a medida do empreendedorismo em cada população.

3.2.1. O microempreendedor individual (MEI)

Pensando na trajetória do empreendedorismo no país, é importante destacar
o surgimento da política pública de incentivo ao mesmo, o MEI (microempreendedor
individual), que foi criado em 2008 como um estímulo à formalização de microempreendedores informais e profissionais autônomos, amenizando algumas burocracias
pertinentes ao meio empreendedor como contratação de profissionais da área contábil e emissão de documentos fiscais, estipulando um limite de faturamento anual e
permitindo o registro no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
Como aponta o estudo de Oliveira (2013), o público do MEI pode ser dividido
entre a formalização de pequenos empreendedores por um lado e o beneficiamento
de empresas individuais já formalizados, em busca dos benefícios que o programa
oferece. O autor apresenta dados do Cadastro do Microempreendedor Individual –

9

Informações e conteúdos disponíveis em <https://www.gemconsortium.org/>,acesso em 08/03/19

34
extraído do Cadastro Nacional de Empresas (CNE) e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) sobre a proporção de microempreendedores entre 2006 e 2010
– que passa pelo ano de implementação do programa, a partir de 2009 – caracterizando um aumento de 14,9% em 2009 para 60,8% em 2010, e em 2006, apenas
5,9%, o que mostra a possível influência que o programa teve no incentivo à formalização do empreendedor.
Além disso, a pesquisa citada mostra que a maior parte dessas microempresas
estão no setor de comércio, caracterizando 39%, o setor de serviços também apresenta grande relevância, com 36%, tendo na sequência o setor industrial e de construção civil com porcentagens inferiores. Tais dados representam as características
básicas do pequeno empreendimento e da baixa possibilidade de investimento, permitindo um melhor desempenho em setores como comércio e serviços, mas não é
capaz de dimensionar a efetividade do programa quanto ao estímulo ao empreendedorismo, visto que se trata principalmente da formalização dos mesmos.

3.2.2 Motivações para o empreendedorismo
A investigação sobre o empreendedorismo obrigatoriamente precisa passar
pela questão das motivações, quais os principais fatores que levam o indivíduo – no
caso o brasileiro – a implementar seu próprio negócio. Sobre o assunto, destaca-se
o trabalho de Vale, Correa e Reis (2014), com uma abordagem que ultrapassa a
dualidade entre necessidade e oportunidade, incluindo questões pessoais e familiares além do mercado de trabalho, assim como as frustrações presentes nesse meio.
Segundo os dados mais recente do relatório GEM (2016), as taxas de empreendedorismo brasileiro entre pessoas de 18 a 64 anos apresenta uma porcentagem de 11,2% por oportunidade e 8,3% por necessidade e uma razão entre oportunidade/necessidade de 1,35. O baixo valor da razão entre os dois tipos presentes
nessa perspectiva dicotômica mostra sua limitação, já que nenhuma das duas categorias se sobrepõe a outra.
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Essa limitação exige uma análise mais ampla e inclusiva de fatores que contribuem para a motivação em questão, principalmente dentro da perspectiva sociológica. Essa por sua vez, permite a noção de interrelação e a abordagem de que um
processo geralmente é marcado por um conjunto de fatores que influenciam o
mesmo. Além disso, a própria vida em sociedade produz subjetividades capazes de
contribuir para a construção do perfil de um indivíduo e até mesmo das motivações
que o levam a empreender, como a racionalidade neoliberal (DARDOT & LAVAL,
2016), capaz de transformar profundamente a sociedade por seu teor normativo atribuindo ao próprio individuo o papel de empresa.

3.3

O perfil do empreendedor brasileiro

Tanto nos estudos sobre empreendedorismo, quanto na própria análise da
revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, a investigação sobre essa prática se
depara com determinados perfis e questões como o caso do empreendedorismo feminino, a atuação dos jovens nesse meio e as discussões a respeito da relação entre
tecnologia e empreendedorismo.

3.3.1 O empreendedorismo feminino
A atuação feminina no meio empreendedor se torna ponto importante de análise ao se considerar o histórico de emancipação e luta das mulheres por igualdade
de oportunidade dentre outras questões que se mantém em pauta. Alguns estudos
sobre o empreendedorismo abordam essa atuação sob diferentes perspectivas,
como por exemplo através da comparação com a trajetória masculina (VALE, SERAFIM & TEODOSIO, 2011), ou pela demonstração de dados e condições específicas
do papel da mulher empreendedora (NATIVIDADE, 2009; JONATHAN, 2011) e até
mesmo em um aspecto mais amplo sobre gênero e trabalho e a divisão sexual do
trabalho (HIRATA, 2015).
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De modo geral, apesar do avanço alcançado pela luta feminina, sua participação no mercado de trabalho e na atuação empreendedora ainda permite algumas
ponderações: a mulher continua tendo a atribuição social de cuidado da família majoritariamente diante dos homens, precisa ainda conciliar casa, família e trabalho, o
que já demonstra uma diferença de condição diante do mercado de trabalho (HIRATA,
2015). Além disso, apesar de sua atuação empreendedora, esta, ainda vincula-se a
determinados tipos de trabalho e negócios, observando uma menor participação das
mulheres em funções de maior prestigio, como executivas e intelectuais e maior presença em trabalhos pouco valorizados socialmente como no comércio, ou como cuidadoras, empregadas domésticas e prestadoras de serviço. Dessa forma observase a seguinte proporção:

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO TOTAL DE EMPREENDEDORES BRASILEIROS0

Gráfico 2: Participação das mulheres no total de empreendedores brasileiros
Fonte: Datasebrae.

Mesmo com o crescimento da atuação feminina e do discurso sobre esse
avanço, observa-se ainda, uma proporção pequena de mulheres empreendedoras.
Mostrando um aumento percentual de 3 pontos entre 2001 e 2014, chegando a caracterizar 32% dos empreendedores brasileiros.
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Dados do GEM (2016) mostram a comparação entre a atuação feminina e
masculina nos negócios, apontando uma diferença percentual de 0.7 em empreendimentos iniciais e 5.3 em empreendimentos estabelecidos, mostrando um aparente
equilíbrio na criação de um novo negócio, mas uma maior dificuldade por parte das
mulheres em manter esses empreendimentos, o que comtempla a explicação antes
exposta. Já em relação aos dados, no mesmo ano, apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a atuação masculina no mercado de
trabalho é superior à feminina tanto na participação da força de trabalho, quanto na
proporção de empregadores – o que entende-se como empreendedores – mostrando
diferentes perspectivas sobre uma mesma realidade do empreendedorismo feminino.

3.3.2 O jovem empreendedor
Em relação ao perfil do jovem empreendedor, de acordo com alguns estudos
como de Borges, Filion e Simard (2008) que abordaram o processo de criação de
empresas por jovens e seu perfis, assim como Zouain, Oliveira e Barone (2007) que
analisaram o perfil do jovem empreendedor e até mesmo pelo artigo elaborado pelo
diretor do Sebrae (RICCA, 2004) que argumenta a partir das transformações no mercado de trabalho e no próprio emprego para trazer a discussão de como preparar e
inserir o jovem no mercado através do empreendedorismo e do perfil que ele demanda, além de citar programas de capacitação para o jovem pelo Sebrae e a importância de introduzir o conhecimento sobre o tema já nas escolas, desde a infância.
Entre as referidas pesquisas, é possível notar que os jovens – geralmente
considerados até trina e cinco anos – costumam criar seus empreendimentos em
grupos, fazem um investimento inicial geralmente menor do que pessoas com maior
idade e estão expostos de uma forma mais ampla às demandas das novas formas
de emprego próprias do capitalismo flexível, como a atuação em diferentes e simultâneas funções e o uso das redes e a internet para empreender e gerenciar seus
negócios.
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3.3.3 Empreendedorismo tecnológico

Nas análises sobre os diferentes perfis do empreendedorismo, desetaca-se
a relevância da investigação sobre o fator tecnológico nesse meio, o que se aproxima
da tendência de uma frequência cada vez maior de empreendedores jovens, levando
em consideração a relação entre faixa etária e uso das tecnologias, como pode ser
visto no gráfico:

RELAÇÃO ENTRE IDADE DOS EMPREENDEDORES E O USO DE TECNOLOGIAS:

Gráfico 3: Relação entre idade dos empreendedores e o uso de tecnologias
Fonte: Datasebrae.

Soma-se a isso a própria relação da tecnologia com os empreendimentos e
a globalização, como pode ser visto nos trabalhos de Guimaraes e Azambuja (2010)
e Zouain e Silveira (2006). Essa discussão passa necessariamente pelo avanço das
novas tecnologias de informação e comunicação que, junto à reestruturação produtiva, proporcionou novas formas de trabalho, que trazem também novas características e funcionamentos, próprios da era digital.
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O referente tipo de empreendedorismo transita pela noção do processo de
incubadoras de empresas, no caso tecnológicas. Trata-se de um ambiente de assistência para gestão de um empreendimento, geralmente associado à uma instituição
de ensino para utilização de pesquisa e inovação, fornecendo um meio propício para
o desenvolvimento do mesmo. Esses agentes facilitadores – as incubadoras tecnológicas – não só viabilizam o desenvolvimento das empresas como estimulam sua
atividade e crescimento através das ferramentas tecnológicas, demandando também
uma postura inovadora do próprio empresário, além de adequação das mesmas ao
perfil brasileiro.
A tecnologia – mais especificamente a internet – além de estimular e colaborar para a manutenção e gerenciamento de uma empresa, pode também ampliar seu
mercado, proporcionando novos locais de comercialização e até mesmo o ambiente
da própria empresa, como no caso de empreendimentos online sem base física. Em
relação ao uso da ferramenta da internet para o comércio dos pequenos empreendedores, segundo dados do Sebrae, um em cada cinco empresas realizaram vendas
pela internet no prazo de um ano antes da pesquisa, como pode ser visto no gráfico
a seguir:

VENDAS PELA INTERNET POR PEQUENOS EMPREENDIMENTOS (EM PORCENTAGEM):

Gráfico 4: Venda pela internet por pequenos empreendimentos (em porcentagem).
Fonte: Datasebrae.
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Dessa forma, constata-se que o empreendedor se apoia em ferramentas tecnológicas, contextualizadas com o período em que se encontra não só o Brasil, mas
o mundo globalizado. Além disso, observa-se que o perfil dos donos de negócios são
principalmente homens, com idade em torno de quarenta anos que são movidos tanto
pela necessidade quanto pela oportunidade.
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4 A REVISTA E O ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS
DÉCADAS DE 1990 E 2010 ATRAVÉS DAS CAPAS

4.1

Sobre a revista
A revista PEGN (Pequenas Empresas Grandes Negócios) que foi lançada

pouco antes do início da década de 1990, contextualizada na referida discussão sobre as transformações do capitalismo, sobre a reestruturação produtiva, surgiu abordando um assunto pertinente ao momento: a economia e a elaboração do próprio
negócio. Na proposta de gerir o próprio empreendimento esta já se articula com as
posturas próprias do neoliberalismo, mantendo assim seu perfil de publicação até
hoje. Desde suas primeiras publicações, a PEGN aborda assuntos econômicos de
maneira informal e com intenção de trazer o conhecimento econômico para o público
brasileiro, ao mesmo tempo que detêm as formas como esse conhecimento é disseminado. Suas publicações abrangem não apenas o mundo dos negócios, mas um
manual de condutas que podem ser aplicados dentro e fora das empresas, apresentando reportagens que tratam mais de comportamento do que economia, mas sem
deixar de citar empresas específicas e ideias de negócios, mantendo o foco principal
de suas edições.

4.2

Comparando as décadas de 1990 e 2010
Para compreender o aspecto geral de cada década nas publicações da

revista PEGN, foram analisadas em primeiro momento as edições dos anos de
1991/1992 e 2015/2016. Procedeu-se a análise a partir do estudo das capas
(Apêndice 1), utilizando a analise semiótica de imagens paradas conforme Gemma
Penn (apud BAUER & GASKELL, 2002). Foram analisadas 22 capas de cada década.
Sendo aproveitadas as 22 da década de 1990 e apenas 19 da década de 2010, visto
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que 3 revistas (janeiro de 2015, janeiro de 2016 e dezembro de 2016) não publicaram
pessoas na capa, optando em duas delas por reportagens sobre ideias de negócios
e uma sobre a premiação “empreendedores de sucesso”.

4.2.1 Representação de gênero nas capas da revista
Na investigação do perfil empreendedor através das publicações da revista
PEGN, iniciando o estudo das categorias – anteriormente definidas como “gênero”,
“faixa etária”, “raça” e “classe social” – pela discussão sobre gênero, tem-se o seguinte quadro: em relação os dados coletados nos anos de 1991/1992, das 22 capas
analisadas, 18 traziam a figura masculina (aproximadamente 82%) e apenas 4 feminina (18%). Já 2015 e 2016 o quadro se mantém parecido, visto que, das 19 capas
com figura humana, 15 eram masculinas (79%) e apenas 4 femininas (21%), mantendo assim a baixa incidência, como mostram os gráficos a seguir:

Gênero das pessoas destacadas nas reportagens de capa:

1991/1992

2015/2016

Homem

Homem

Mulher

Mulher

21%

18%

82%

79%

Gráfico 5 e 6: Gênero das pessoas destacadas nas reportagens de capa.
Fonte: Dados coletados na pesquisa.

Diante dessa proporção apresentada é possível notar a prevalência da
figura masculina nas publicações de capa da revista e, por conseguinte (diante da
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representatividade e relevância da mesma), um reflexo dessa realidade no universo
empreendedor, que, apesar de todo o processo histórico de luta da mulher mantém
esse desequilíbrio até a década atual, como pode ser constatado nos dados das publicações de 2015 e 2016.
Uma forma de explicar essa contradição entre a luta feminina e a permanência do desequilíbrio entre gêneros no acesso ao mercado de trabalho é o perfil
do trabalho e o papel social aferidos à mulher. Como demonstra Hirata (2015), a
maior parte da mão de obra feminina está voltada para setores tradicionalmente femininos, pouco valorizados socialmente e com baixas remunerações, além disso, ao
longo de sua trajetória histórica de luta, a mulher, acabou passando do modelo tradicional de cuidadora da casa e da família para o modelo de conciliação, que tenta
equilibrar o trabalho com as atividades domésticas e familiares.
Selecionando as únicas quatro capas com figuras femininas em cada década analisada, observa-se o seguinte quadro analítico: em cada década uma reportagem abordava o tema da mulher empreendedora enfatizando seu avanço, das três
restantes, na década de 1990, duas tratavam do setor de alimentação e uma sobre
mudança de carreira (de dentista para dona de loja de produtos para cama e mesa),
já em 2015 e 2016 uma capa abordava também o setor de alimentos, uma sobre três
irmãs donas de uma empresa de roupa íntima e uma a respeito de influenciadores
digitais – Em relação a essa última, retoma-se a discussão sobre a inserção das
tecnologias no universo empreendedor, como mais um fator que contribui para sua
ampliação.
Esse quadro se confirma em relação aos dados do empreendedorismo
brasileiro, que demonstram que os negócios geridos por mulheres se concentram
principalmente nos setores de atividades domésticas, beleza e vestuário (GSM,
2015). Dessa forma, é possível notar que a atuação feminina destacada na revista,
apesar de se tratar de empreendedoras, donas de empresas, estas ainda estão inseridas no que Hirata (2015) denomina como setores tradicionalmente femininos,
trazendo assim o questionamento de como de fato ocorre essa valorização e crescimento do empreendedorismo feminino.
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4.2.2 Representação de raça nas capas da revista
Outro fator que retoma a discussão sobre o acesso ao empreendedorismo
é o fato de que em todo o material analisado (44 capas de revista), apenas uma trazia
a figura do negro, caracterizando apenas 2% do total das capas. A reportagem, referente a publicação do mês de agosto de 2016, vendia o ideal de superação, narrando
a história de um ex-catador de latinhas que passou a comandar uma empresa de
desmanche de caminhão, quebrou sete vezes e junto aos filhos teve o desafio de
fazer a empresa crescer.
A estratégia da revista parece tentar camuflar o problema da distinção racial ao mesmo tempo inserindo e reforçando a ideologia regente do ambiente empresarial, ancorada na configuração do novo capitalismo que dita normas sociais e cria
o ideal do perfil empreendedor a ser seguido para conquistar prosperidade nos negócios e para além deles. Esse mecanismo reforça o problema e todo o sistema em
questão.

4.2.3 Faixa-etária e informalidade nas capas da revista
Para as categorias “faixa-etária” e “vestimenta” foram definidos dois aspectos,
sendo utilizadas as opções “aparência mais jovial” e “aparência mais madura” para
a primeira e “formal” ou “não formal” para a segunda, em função da polissemia e
ambiguidade da imagem, já que “o ato de ler um texto ou uma imagem é, pois, um
processo interpretativo. O sentido é gerado na interação do leitor com o material.”
(BAUER, 2003, p. 322). Portanto, a mensuração da idade ou formalidade da maneira
de se vestir de cada pessoa exposta nas capas, é subjetiva ao olhar do pesquisador,
justificando assim a escolha pela divisão em apenas duas subcategorias, evitando
em parte as ambiguidades que já são inevitáveis a este exercício.
A análise dessas categorias encontra seu limite, em função do aspecto ambíguo e polissêmico no que diz respeito às mudanças na aparência e nos modos de
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se vestir do indivíduo devido a diferença temporal, dependendo de diversos fatores,
mas permitindo questionamentos sobre a aparência mais jovem ou madura a cargo
dos hábitos ou cuidados da sociedade como um todo, ou mesmo a formalidade da
maneira de se vestir10, visto que uma mesma peça de roupa como o caso da camisa
de botão pode ser interpretada de maneiras diferentes na década de 1990 e nos dias
atuais, como uma possível transição de uma imagem formal para uma menos formal,
devido a forma como ela é utilizada atualmente.
Considerando as devidas ponderações, os dados coletados e interpretados,
mostram que na década de 1990 apenas duas capas (9%) retratavam pessoas com
aparência mais jovem, enquanto na década de 2010, a proporção, apesar de próxima, era oposta, mostrando que 10% representavam o que se aproximava da subcategoria “aparência mais madura” enquanto a maioria (90%) caracterizavam-se por
uma “aparência mais jovial”. Para uma melhor comparação entre a regra e exceção
de cada década, destacam-se as seguintes capas:

Estilo de capa mais e menos frequentes:

Figura 1: Década de 1990

Figura 2: Década de 2010

Figura 1 e 2: Estilo de capa mais e menos frequentes em cada década.
Fonte: Dados coletados na pesquisa.

10

Nesse caso também é possível considerar o fator publicitário que pesa sobre as escolhas de
reportagens de capa, na venda da ideia de algo mais moderno, informal e aparentemente alcançável.
Assim como as questões que não são abarcadas na presente análise, pertinentes a discussões sobre
estética, saúde e estilo de vida, que explicariam outro fator subjetivo, a respeito da diferença entre a
idade objetiva de um indivíduo e sua aparência.
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A primeira capa da figura 1 representa a imagem de empreendedor mais
frequente entre as publicações de 1991 e 1992, enquanto a capa ao lado, ainda na
mesma década, é a que apresenta maior contraste, com um homem jovem, vestido
de maneira informal e em uma posição não convencional na fotografia. Já na década
mais atual, o movimento é contrário, enquanto a maior parte das capas
apresentavam pessoas como as expostas na primeira imagem da figura 2, com
vestimenta e posições mais informais, opostas a única capa com teor mais formal,
como apresenta a capa seguinte.
Comparando os diferentes períodos, além da maior frequência de pessoas
jovens nas capas, outra mudança identificada é no conteúdo das reportagens, que
possuíam um teor mais objetivo em 1991 e 1992, tratando diretamente de algum
empreendimento ou empresa na maior parte das capas, enquanto em 2015 e 2016
elas tratavam mais de comportamento e valores ou de características de algum setor
de negócios, sem priorizar a pessoa presente na foto, como é o caso das figuras 1 e
2, que de um lado apresenta proprietários de uma empresa de cosméticos e de
academia, enquanto de outro as ideias das reportagens são mais voltadas para
empreendimentos no setor “pet” e o ideal de realização de abrir o próprio negócio.
As categorias passam de mais concretas e objetivas do mundo empresarial, para
mais ideológicas e comportamentais contribuindo para o teor normativo das
reportagens.
Diante desse quadro, através da análise das imagens nas capas, é possível notar uma tendência na revista da transição da figura do empreendedor, que vai
da concepção clássica do “homem de negócios” para o perfil de “aparência mais
jovial”. Isso pode ser relacionado com a tendência da própria transformação do capitalismo e as demandas das novas configurações do trabalho (SENNETT, 2006), que
constroem um cenário de grande disputa e resultados cada vez mais rápidos e eficientes e uma capacidade de adaptação a um ambiente instável e tenso. Esse cenário
facilita a atuação de empreendedores mais jovens e mais facilmente adaptáveis às
condições vigentes:
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A fórmula segundo a qual a experiência vai perdendo valor à medida que
aumenta tem uma realidade mais profunda na economia mais depurada
dos dias de hoje. A extinção de capacitações é uma característica permanente do avanço tecnológico. (SENNETT, 2006, p. 94).

Ao observar o tipo de vestimenta característica de cada década, pensando
a partir das subcategorias “formal” ou “não formal” e respeitando a contextualização
particular de cada momento, identificando o que seria uma exceção para cada período, notou-se uma tendência a uma aparência mais formal na década de 1990 11,
quando apenas 5 revistas (23%) mostravam o que parecia fugir da regra, como por
exemplo um homem usando uma camisa de botão estampada, ou uma simples camiseta. Já na década de 2010, levando em consideração as limitações anteriormente
citadas, apenas uma capa destoou das demais pelo uso do que se aproximaria mais
da concepção de um terno, sendo adicionado o blazer.

4.2.4 Transformações observadas na revista
Essa informalidade na maneira de se vestir observada nos anos mais
recentes, junto à tendência de uma amostra mais jovem, permite uma reflexão sobre
as mudanças em direção ao modelo de empreender mais flexível. Fatores como a
globalização, reestruturação produtiva e inserção das novas tecnologias de
informação e comunicação no meio empreendedor viabilizaram transformações que
ampliaram o acesso à informação, permitiram outras novas formas de trabalho
contextualizadas na própria transformação do capitalismo. As mudanças observadas
na revista de uma década para a outra, representam as próprias transformações
sofridas pela sociedade, e na reconfiguração do capitalismo. Essas mudanças são o
foco principal das análises do seguinte capítulo, por meio da exploração de fatores
como valores e intencionalidades.

11

Para maior entendimento, observar capas no Apêndice A.
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5 ANÁLISE DE CONTEÚDO DE REPORTAGEM NA
TRAJETÓRIA ENTRE AS DÉCADAS DE 1990 E 2010

Para compreender melhor a transição entre as décadas, foram selecionados
cinco anos para exploração do material: 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010 na trajetória
entre as duas décadas investigadas. Em cada ano destacado, foram escolhidas duas
publicações – a primeira e a última de cada ano que estavam disponíveis no acervo
da Biblioteca Nacional e que, juntas, integraram a análise dos sumários – e entre
cada uma dessas duas, uma foi escolhida para o estudo do conteúdo das reportagens, resultando nas seguintes reportagens de capa:

Revistas selecionadas para análise de conteúdo de reportagem

1990

1994

2000

2005

2010

Figura 3: Revistas selecionadas para análise de conteúdo de reportagem.
Fonte: Dados coletados na pesquisa.

Ao observar as capas destacadas, é possível notar mais uma vez a
prevalência da figura masculina nas capas das revistas PEGN, assim como foi
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verificado anteriormente, no primeiro momento de análise, na comparação das duas
décadas a partir das capas de 1991/1992 e 2015/2016, onde a porcentagem se
manteve em torno de 20%. Essa percepção se torna mais uma confirmação para a
postura estratégica da revista, da escolha de qual figura deve ser apresentada na
capa, qual imagem se vender, mostrando uma tendência a valorização da figura
masculina no cenário empreendedor, tanto na comparação entre as duas décadas,
quanto nos cinco diferentes períodos entre elas (Apêndice 2).

5.1

Observações sobre os sumários
Para auxiliar na compreensão mais ampla sobre as revistas selecionadas ao

longo das décadas, recorreu-se ao estudo das chamadas de reportagens nos sumários das dez revistas dos anos de 1990, 1994, 2000, 2005 e 2010. Foram elaboradas
três categorias em função do teor que cada uma dessas reportagens se aproxima,
sendo elas: “valores e comportamentos”, “empreendimentos específicos” e “práticas
e processos do meio empreendedor”. Chamadas como Ética e honra para conquistar
funcionários (2005) e Segredos de quem ganhou o mundo (2010), por exemplo, foram reunidas na categoria “valores e comportamentos”. Pelé se torna empresário
(1990) e Crescimento da empresa Fogo de Chão (2005) foram consideradas como
“empreendimentos específicos”. Boom dos importados e aumento de franquias (1994)
e Estratégias de negociação (2010) foram alocadas em “práticas e processos do
meio empreendedor”.
Trata-se apenas de aproximações entre as chamadas do sumário e as categorias traçadas. Mesmo sendo uma análise menos densa e em parte subjetiva, ela
é capaz de expressar indicadores do perfil da revista, principalmente quando associadas às demais explorações do material, como o caso das capas e as reportagens
na íntegra. Nos três níveis de investigação, observou-se resultados semelhantes em

50
função da transição dos tipos de publicações das mais centradas em empreendimentos ou práticas econômicas específicas para reportagens que abordam valores e
comportamentos, como pode ser visto no quadro a seguir:

PERCENTUAL POR TEOR DE REPORTAGEM NAS CHAMADAS DE SUMÁRIO
ANO
1990
(n = 28)

1995
(n = 26)

2000
(n = 25)

2005
(n = 29)

2010
(n = 31)

Valores e
comportamentos

Empreendimentos
específicos

Práticas e processos
do meio empreendedor

7%

43%

50%

4%

42%

54%

8%

40%

52%

34%

14%

52%

32%

10%

58%

Quadro 4: Percentual por teor de reportagem nas chamadas do sumário.
Fonte: Dados coletados na pesquisa.

Observa-se que em relação à categoria “práticas e processos do meio empreendedor”, a quantidade de reportagens se manteve equilibrada ao longo das diferentes datas – visto que essa categoria se relaciona diretamente com a proposta
da revista, que é a abordar e utilizar as linguagens do universo empreendedor – enquanto entre “ideologias e comportamentos” e “empreendimentos específicos” é possível notar uma tendência de crescimento inversamente proporcional, já que, considerando as variações, o número de reportagens que apresentavam um teor mais
ideológico e comportamental, foi maior nas datas de 2005 e 2010 do que nas anteriores, enquanto a respeito de reportagens centradas em empresas determinadas
mostrou uma tendência a diminuição da frequência das mesmas nessa categoria.

51
5.2

Descrição das reportagens
Para compreender melhor o posicionamento da revista e de que forma ela

se comunica com o público, foram elaboradas análises de conteúdo das reportagens
de capa, observando o tipo de negócio abordado, a imagem do empreendedor e as
intencionalidades e valores identificados, como pode ser visto no quadro a seguir:
ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS REPORTAGENS DE CAPA

Ano

1990

1994

2000

2005

2010

Chamada de capa

“Parceria dá dinheiro. Tonio
Nishida, fornecedor da IBM.”

“As oportunidades do Mercosul. Livre comércio entre Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai
avança e abre espaço para os
pequenos. Rubens Biscaro, da
Laramaq, de Campinas (SP):
parceria com empresa argentina.”
“10 negócios quentes para
2001. Ricardo Cardoso, da Natural Company: receita de R$
1,9 milhão com sais de banho,
velas e aromaterapias.”
“Você sabe mesmo quem é seu
cliente? O consumidor mudou
(de novo). Veja seu raio-x completo e conheça 8 tendências
em ebulição para faturar mais”
“Os negócios mais quentes da
internet. Luis Machado, 32
anos, dono do site Icasei; as
noivas pagam de R$ 59 a
R$289 para fazer parte do portal que ele criou. A empresa
tem 20mil casais ativos e 600
novos cadastros por mês.”

Tipo de
negócio
Parcerias.
Reformulação e surgimento
de
empresas a
partir de parcerias.
Mercado internacional
no Mercosul.
Parceria com
empresas de
outros
países.
10 ideias de
negócios
para o ano de
2000.
Análise
do
perfil do consumidor atual

Negócios online (empresas na internet)

Intencionalidades

Valores

Incentivar a prática
de parcerias e mostrar a atuação da empresa IBM nesse contexto.

Sobrevalorização da capacidade individual.

Incentivar ampliação
do mercado para países vizinhos e a valorização do momento
político brasileiro que
estaria
proporcionando isso.

Necessidade de adaptação às
demandas das novas configurações do mercado, como o
mercado internacional.

Estímulo à atividade
empreendedora,
a
abrir seu próprio negócio.

Sobrevalorização da capacidade individual.

Traçar o perfil do
novo consumidor.

Rompimento com as noções
anteriores de classe no consumo e necessidade de adaptação às novas demandas dos
consumidores.

Estimular os leitores
a empreender no
meio online e divulgar
empresas que prestam serviços específicos.

Reafirmação da característica
flexível própria do novo capitalismo, propagando assim a prática neoliberal e necessidade
de adaptação à essas mudanças.

Quadro 5: Análise de conteúdo das reportagens de capa.
Fonte: Dados coletados na pesquisa.
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5.2.1 Janeiro de 1990
A primeira reportagem analisada foi a edição de janeiro de 1990, que trazia
na capa o dono de uma empresa que surgiu a partir da parceria com a IBM (International Business Machines), acompanhada da seguinte chamada: “Parceria dá dinheiro. Tonio Nishida, fornecedor da IBM.” A reportagem tratava das parcerias da
empresa multinacional líder do mercado em informática, com outras empresas, contando o caso de quatro delas (Nishiba, Ibrac, Kron e Nord), como por exemplo a
destacada na capa, Nishiba, criada pelo ex-funcionário de uma empresa fabricante
de antenas em Campinas (São Paulo), onde era responsável pelo contato e negociação com a IBM. Após adquirir experiência com essa relação, este comprou uma
parte da empresa e abriu seu próprio negócio, no setor de eletrônicos e manteve
relação até mesmo com a própria IBM. Sua empresa prosperou e cresceu nos seguintes vinte anos até a data da publicação.
Outros casos foram citados em seguida, como a Ibrac, fundada pelo antigo
representante de vendas de uma empresa de adesivos autocolantes, passando por
uma situação semelhante, dois anos depois desse contato com a IBM, fundou sua
própria empresa no mesmo setor, em São Paulo. Sua empresa também prosperou e
manteve a relação com a mesma. Assim também ocorreu com a Kron, de um antigo
diretor de tecnologia de uma empresa da indústria eletrônica, que após a parceria
com a IBM, modificou sua empresa e a fez crescer e a empresa Nord de um antigo
gerente de marketing de uma empresa fabricante de autopeças que criou a mesma
a partir da divisão de sua empresa após a parceria com a IBM, também prosperando
e crescendo.
Por fim, a reportagem mostrou Sandro Giorgetti, gerente funcional de compras da empresa que explica como acontece essas parcerias. Quando a empresa
determina as especificações de um produto a ser produzido no Brasil, a IBM manda
seu “time de compras” formado por engenheiros de fabricação e qualidade e compradores, para visitar fornecedores, fabricantes e montadoras e assim iniciar as referidas parcerias.
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É possível notar a intenção da reportagem de mostrar a atuação da IBM e as
possibilidades que uma parceria pode proporcionar. Esta publicação, que apresentase formalmente com a intencionalidade de estímulo à prática da parceria entre empresas para os empreendedores, na verdade faz grande esforço em valorizar a empresa IBM e sua trajetória, destacando também as outras quatro empresas citadas
que contribuíram para construção da imagem da multinacional que a revista procura
disseminar.
Em relação à reflexão sobre os valores, nota-se a noção de superação apontada nas histórias das empresas a partir da parceria com a IBM, mas também a ausência de uma maior explicação de como esses funcionários conseguiram meios de
pedir demissão e iniciar seu próprio negócio. Já em outros casos, tratava-se apenas
de modificações que mantiveram os mesmos donos das empresas. A reportagem
apresenta um estímulo à criação de seu próprio negócio, no caso a partir do conhecimento adquirido na empresa onde se trabalhou. Além disso destaca-se a valorização da relação com empresas multinacionais e a abertura de novos negócios para
atender a essa relação.

5.2.2 Dezembro de 1994
A reportagem de 1994, que trazia na capa: “As oportunidades do Mercosul.
Livre comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai avança e abre espaço
para os pequenos. Rubens Biscaro, da Laramaq, de Campinas (SP): parceria com
empresa argentina” tratava de relações de negócios com países vizinhos do Mercosul (Mercado Comum do Sul) e suas vantagens para o desenvolvimento das empresas brasileiras, assim como a possibilidade de uma futura expansão para relações
com outros países fora do bloco.
É feita uma introdução falando sobre o clima político a respeito da união aduaneira e a livre circulação de itens entre os quatro países, trazendo em seguida o
caso de duas empresas, a Laramaq (de São Paulo) e a Suarmec (Buenos Aires), que
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fizeram uma parceria em setembro de 1994, o que permitiu à empresa brasileira levar
doze diferentes modelos de máquinas (do processo de embalagem de leite) para
pequenos produtores na Argentina, enquanto a Suarmec garantiu seu acesso ao
mercado brasileiro, inicialmente com duas máquinas de embalagem de alimentos.
A revista apresenta a fala do ministro Renato Luiz Rodrigues Marques, do
departamento de integração Latino-Americana, do Itamaraty: “As associações são a
alternativa para os pequenos exportarem.” O que se pretende, explica, é muito claro:
“O Mercosul não é um fim em si mesmo. É uma plataforma para a inserção competitiva dessas economias no mercado internacional”.
Em seguida a reportagem comenta de alguns pontos a serem trabalhados
na União Aduaneira, como exceções e proteções a bens de capital, informática e
telecomunicações, e sobre a definição do que é uma pequena empresa, mas que
mesmo diante dessas questões o bloco se mostra para a revista como promissor, a
qual cita que desde 1991, quatrocentas empresas brasileiras se relacionaram com
Argentina, Paraguai e Uruguai.
A reportagem ressalta o papel do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), que promoveu rodas de negócios entre brasileiros e
argentinos, abrindo um escritório em Buenos Aires, realizando eventos, seminários e
delegações. Outro agente a ser exaltado é o Banco do Brasil, que ofereceu linha de
crédito especial para o Mercosul e fez acordo com bancos da Argentina e do Uruguai,
além de disponibilizar um banco de dados para a localização de oportunidades de
negócios.
Aproveitando o assunto sobre a atuação do Banco do Brasil, a revista conta
o caso da empresa Mltiport, que importou farinha da Argentina e elevou o faturamento
de duzentos mil para oitocentos mil dólares. Cita-se outros exemplos como a Poly
Hidrometalúrgica e a Atel, indústrias de autopeças, que fizeram acordo com o Uruguai (cujo nível de exigência é alto) e pelo fato de terem sido bem aceitos lá acreditam
que serão também em outros países.
A reportagem traz a fala do advogado Antônio Gonçalves (assessor do sindicato da micro e pequena indústria do Estado de São Paulo e membro do grupo de
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trabalho da pequena e média empresa do Mercosul): “É preciso disseminar informação em larga escala. Os pequenos sem parcerias ou acordos com grandes empresas
não têm escala nem conhecimento de mercado para exportar”. Com o Mercosul, comenta, precisarão se qualificar em termos competitivos. “Num mundo de globalização econômica, as pequenas deverão ser competitivas não só para ganhar mercado
lá fora mas para sobreviver aqui mesmo”.
Para finalizar a reportagem fala sobre o início dessa integração por parte dos
Estados do Sul, tanto pela afinidade cultural quanto pela proximidade territorial com
Argentina, Paraguai e Uruguai. A revista apresenta dados estatísticos de produção e
faturamento de empresas do Sul do país em função de suas relações com os demais
países do bloco. O Sebrae, dessa vez gaúcho, é mais uma vez citado pela reportagem em relação aos investimentos diante do novo cenário para a preparação das
empresas, reforçando mais uma vez sua importância.
A intenção a primeiro plano da reportagem é o destaque da importância da
ampliação do mercado para países vizinhos e a valorização do momento político brasileiro que estaria proporcionando isso, como ponto de partida para relações com
outros países além do Mercosul. A intenção que pode ser identificada em um outro
plano é a valorização das entidades Sebrae e Banco do Brasil e de suas ações nesse
ambiente, assim como o estímulo à procura dessas instituições para gestão dos negócios dos leitores da revista.
Em relação aos valores observados na reportagem, destaca-se a necessidade de adaptação às demandas das novas configurações do mercado, neste momento o mercado internacional. Nota-se também uma maior viabilidade para esse
mercado por parte das empresas maiores, assim como as condições para a entrada
de pequenas empresas, que apenas poderiam se aproximar dessas relações através
de parcerias com empresas maiores.

56
5.2.3 Dezembro de 2000
Em dezembro de 2000, a revista apresentou em sua capa a seguinte chamada: “10 negócios quentes para 2001. Ricardo Cardoso, da Natural Company: receita de R$ 1,9 milhão com sais de banho, velas e aromaterapias”, abordando as dez
áreas de negócios que se mostrariam promissores para o ano seguinte, como alimentação, turismo, internação domiciliar, telecomunicação, mercado adolescente,
artigos populares (para classe C e D), SPA urbano, bem estar, meio ambiente, feiras
e congressos.
A publicação cita o caso de algumas empresas como a empresa Green
Choice Alimentos uma empresa que faz seleção, lavagem e empacotamento de verduras para supermercados. Mesmo sendo um segmento simples, o alimentício, esse
empreendimento prospera e cresce 20% ao ano. Outro caso é a empresa Natural
Company, empresa de sais de banho, que começou com o dono vendendo o próprio
produto em viagens com o carro. Antes, quando trabalhava em uma fábrica de equipamentos para sauna, juntou dinheiro em meados dos anos oitenta para uma viagem
à Finlândia, onde aprimorou o conhecimento técnico e trouxe ideias. O negócio prosperou e o dono tem perspectiva de investimento e crescimento.
Outra empresa citada é a Sommer: loja de artigos para jovens de doze a
vinte e cinco anos, criada por Marcelo Sommer, que começou fazendo roupas para
uso próprio e ao perceber que essas agradavam o gosto dos jovens resolveu vender
em uma fera, depois juntou-se a um amigo que cuidou da parte burocrática e montaram a empresa. O empreendedor possui duas lojas em São Paulo e um grande faturamento (quatrocentos mil reais mensais). O mesmo pode ser notado na empresa
ADS Home Care, de atendimento hospitalar em domicílio, criada pelos médicos Jéferson Araken Ladeia e Fernando Jorge da Cunha Lyra Filho (Tipo de negócio que já
era comum no exterior, mas só veio ao Brasil com a estabilização econômica proporcionada pelo Plano Real, de acordo com a afirmação da revista). O negócio cresce
15% ao ano e pode ser gerido por alguém fora da área médica e pode ser feito alugando os equipamentos (apesar das possibilidades serem maiores para quem é da
área).
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Outro caso é o da Movatel Soluções Empresariais, empresa que presta serviços de rede de telefonia e computadores em grandes empresas e a Esplanada
Móveis, uma empresa de venda de móveis, criada por Fernando Monteiro Moraes,
focado em vender produtos para classes C e D. O empresário começou conciliando
com seu emprego em uma indústria, mantendo uma pequena loja com um funcionário e realizando as entregas em seu carro. A empresa cresceu e ele comanda oito
lojas e mantém o público das camadas mais populares que intitula como um público
fiel.
Por fim a reportagem apresenta as empresas CSSaul Confecções (empresa
que produz pastas para congressos, que começou a partir de uma encomenda de
pastas para um congresso mudou o foco da produção), Ambiental Expedições (empresa de turismo ecológico que está entre as pioneiras do país), Filtre Indústria e
Comércio de Filtros (empresa que produz filtros para restaurantes e indústrias) e a
Health Club Day Spa (primeiro SPA urbano do país, criado pela decoradora Karin
Galvão)
A referida reportagem apresenta a intencionalidade de estímulo à atividade
empreendedora, de abrir seu próprio negócio, de uma maneira simples e direta como
de costume em suas publicações, mas sem detalhes que auxiliem de fato nessa empreitada. Já em relação ao questionamento dos valores identificado na mesma, observa-se a sobrevalorização do indivíduo, na ideia de abrir um novo negócio e subestimação dos meios necessários para o mesmo.
A revista apresentou um quadro demasiadamente simplificado que traz a ilusão de que é mais fácil do que se imagina abrir um próprio negócio, como o exemplo
de uma linha de produção de roupas para adolescentes, onde apontou como necessário apenas uma máquina de costura, uma mesa de corte, computador, araras,
ajuda de um assistente e habilidade para lidar com os jovens, sem destacar a necessidade de um profissional de costura e tudo que envolve esse processo. Uma prova
disso também pode ser vista na comparação dos dois quadros (das dez áreas de
negócios para se investir e os dez exemplos de negócios citados), que apresenta
qual seria o investimento inicial de determinado ramo, mas não mostra qual foi o
investimento da empresa de exemplo desse ramo.
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5.2.4 Novembro de 2005
Em novembro de 2005 a capa da revista trazia a seguinte chamada: “Você
sabe mesmo quem é seu cliente? O consumidor mudou (de novo). Veja seu raio-x
completo e conheça 8 tendências em ebulição para faturar mais” que apresenta como
tema principal o conhecimento sobre o cliente e as oito tendências do mercado e do
novo perfil do consumidor. São comentados alguns casos de empresas que se adequaram ao novo perfil de consumo, mas o foco é na análise desse novo perfil.
A reportagem começa comentando a demanda do momento, do perfil de um
consumidor mais bem informado, com acesso à internet e assim capaz de avaliar
melhor suas compras, além de possuir menos tempo e querer otimizar essa ação.
Em seguida traça algumas outras características: diminuição da fidelidade, maior
consciência dos direitos, mais exigência de qualidade e maior expressão em relação
às empresas. Além disso a reportagem faz o seguinte comentário no que tange
classe social: “Até quem está na base da pirâmide quer receber um atendimento
cinco estrelas e ter uma experiência de consumo que lhe dê prazer.”
Para continuar a análise do perfil do consumidor, a reportagem apresenta
afirmações e observações do professor de Oxford, o sociólogo inglês John Calmmer.
Este afirma que o novo consumidor está mais preocupado em satisfazer seus desejos, busca o que é inovador e original e que combine com sua forma de pensar, entre
outras características apontadas pelo professor.
A reportagem em seguida aborda a ideia de que o mercado tornou-se mais
fragmentado, o que antes se produzia para a classe A, acaba sendo demandado por
clientes de renda menor. Influi a afirmação de Bernard Dubois, fundador da associação francesa de marketing: “O consumidor do século 21 contradiz os melhores estudos de mercado (...) Entramos na era do consumidor-camaleão, que concentra dois
ou três estilos de vida numa mesma pessoa e adota um ou outro conforme o momento e a necessidade”. Assim a revista aponta a dificuldade de conseguir atenção
desse cliente. Além disso a reportagem lembra a importância de a empresa ter uma
identidade própria, comprovando isso para o cliente por meio de suas ações no dia
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a dia e atendendo a demanda de um serviço rápido e eficiente, o que se mostra
essencial para vencer a concorrência.
A reportagem ressalta a mudança no consumo brasileiro desse momento,
que se popularizou: “Entre as principais tendências do momento, que vamos detalhar
a seguir, figuram a democratização do luxo e a força cada vez maior do consumidor
de baixa renda, dos idosos e das minorias.” apontando a as oito tendências do mercado e do novo perfil do consumidor: 1) Reforço da própria identidade e serviços sob
medida; 2) Busca por tranquilidade e bem-estar; 3) Demanda de serviços que respeitam seus valores e combatam o preconceito; 4) Crescimento da importância do
idoso, que representa provável aumento na década seguinte; 5) Valorização de empresas politicamente corretas e engajadas; 6) Utilização dos novos meios de comunicação e adaptação à nova era digital e online; 7) Enfraquecimento de produtos e
serviços destinados à elite – com a seguinte afirmação: “As grifes perdem a fleuma.
Os produtos e serviços antes reservados à elite agora também seduzem os mortais”;
8) Forca do consumo popular que – segundo a revista – cresceu a partir do Plano
Real em 1994 – denominando como: “A força do povo. O fenômeno do consumo
popular, que explodiu em 1994, com o Plano Real, se perpetua no país”;
A intenção principal da reportagem é traçar o perfil do novo consumidor e a
nova demanda do mercado, o que permite ao mesmo tempo uma reflexão sobre o
novo perfil do empreendedor, que se adapta a essas referidas mudanças. Já no
campo dos valores, observa-se o rompimento com as noções anteriores de classe
no consumo e a necessidade de adaptação às novas demandas dos consumidores.

5.2.5 Novembro de 2010
Em novembro de 2015 a revista apresentou em sua capa a seguinte reportagem: “Os negócios mais quentes da internet. Luis Machado, 32 anos, dono do site
Icasei; as noivas pagam de R$ 59 a R$289 para fazer parte do portal que ele criou.
A empresa tem 20mil casais ativos e 600 novos cadastros por mês.”, que mostrava
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diferentes tipos de negócios no meio da internet e redes sociais, assim como suas
potencialidades de investimento, tratando de sete áreas: turismo, educação, entretenimento, compras coletivas, sites femininos, suporte para comércio eletrônico e marketing em redes sociais.
No setor de turismo a revista afirmou que seu crescimento veio acompanhado do crescimento de compras de passagens aéreas e pesquisas em sites especializados nesse serviço, assim como hospedagens. Foram citadas cinco diferentes
empresas que trabalham no mercado online de passagens aéreas e hospedagens,
assim também como serviços de orientação gratuita para o cliente, lucrando com o
valor que as outras empresas pagam para estar no cadastro.
Já em relação à educação abordou-se a venda de cursos pela internet, apresentando também o caso de cinco empresas do ramo. No caso do entretenimento,
este mostrou-se um mercado em crescimento com o fortalecimento das redes sociais
e a viabilização de informações sobre cinema, teatro, programas de televisão, livros,
músicas, game, entre outros, unindo o mercado de cultura com o público. Em relação
ao setor de compras coletivas, trata-se de empresas que fornecem cupons de desconto que são viabilizados por parceria com outras empresas e pela união de pessoas interessadas no mesmo produto/serviço. No setor de sites femininos apresentou-se o mercado online especializado para atender mulheres, como alimentação,
moda, produtos eróticos, acessórios e casamentos (os cinco negócios citados nessa
categoria).
Para finalizar, a reportagem apresentou o setor de suporte para comércio
eletrônico que trata-se dos bastidores do mercado da internet, os serviços específicos para criar e manter um negócio na plataforma da internet e o último citado, o
setor de marketing em redes sociais, que, com a importância das mídias sociais e
pela voz que ela dá aos seus usuários, as empresas perceberam a importância do
monitoramento de sua imagem para esses usuários e a grande vantagem de criar
anúncios nesses meios.
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Como intencionalidade, identifica-se o estímulo aos leitores a empreender no
meio online, ao mesmo tempo em que divulga empresas que prestam serviços específicos. Pensando a questão dos valores, observa-se que, através do perfil que a
reportagem traça a respeito da ação de empreender no mercado online, é reforçado
de forma indireta a característica flexível própria do novo capitalismo, que propaga
assim a prática neoliberal.

5.3

Análise de conteúdo das reportagens
A respeito das análises sobre os tipos de negócios abordados nas

reportagens, apenas uma reportagem tratou especificamente uma prática
empreendedora e trouxe uma empresa como destaque: a de janeiro de 1990. A
reportagem na sequência, de 1994, não tratou especificamente de uma empresa,
mas teve o foco em uma única prática, da parceria com países vizinhos, quando
tratou das oportunidades do Mercosul. Duas das seguintes reportagens selecionadas,
as de 2000 e 2010, trataram de um grupo de ideias de negócios, trazendo o foco
para variadas práticas econômicas – e diferentes comportamentos adequados para
cada tipo de negócio – ao invés de uma única empresa. Uma das reportagens, em
novembro de 2005, que também deixou de destacar um empreendimento ou prática
específica, mas o fez de outra forma, trazendo uma abordagem com teor subjetivo e
analítico, ao apresentar uma investigação sobre o consumidor, apresentou a ideia de
como lidar e se adaptar ao novo perfil de consumidor.
Associando essa investigação ao quantitativo das categorias do sumário,
observa-se uma transição coerente ao primeiro momento de análise, referente ao
tipo de negócio abordado nas diferentes edições da revista. Essa passagem de uma
linguagem mais propriamente econômica e objetiva – em relação ao destaque de um
empreendimento específico – para uma múltipla e que abarca a noção de
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comportamento, pode ser correlacionada às transições pertinentes à flexibilização
como por exemplo:
[...] o tema da concorrência e o da mudança permanente e cada vez mais
rápida das tecnologias [...] ganham uma amplitude sem precedentes, e em
praticamente todos os textos se encontram conselhos para a implantação
dessa organização flexível e inventiva que saberá “surfar” sobre todas as
“ondas”, adaptar-se a todas as transformações, ter sempre um pessoal a
par dos conhecimentos mais recentes e estar permanentemente à frente
dos concorrentes em termos tecnológicos (BOLTANSKI, 2009, p. 99-100)

Além disso, essas transformações próprias do novo capitalismo, e que levam
ao trabalho flexível, são apontadas por Sennett (1999) como mudanças em torno da
realidade de trabalho, que passam da concepção de escolhas de vida a longo prazo
para o uso de critérios que circulam em torno da noção de custo e benefício.
Enfatizando a categoria das intencionalidades, o ponto em comum – que tem
relação direta com a proposta da revista – nas reportagens é o incentivo à pratica
empreendedora, a abrir o próprio negócio, assim como a associação às práticas do
meio, como parcerias, presentes na reportagem de 1990 e 1994, ampliação de
mercado, na aproximação de países vizinhos, como na publicação de 2000, e a
utilização de novas maneiras de empreender, relacionada às novas tecnologias, em
2010. Uma reportagem, de novembro de 2005, formulou esse incentivo por outro
caminho, traçando o perfil do consumidor, apresentando quais mudanças foram
observadas e qual seria a maneira mais adequada de se lidar com esse. É relevante
à análise a percepção de que o esforço de definir o perfil do consumidor por parte da
revista, também é capaz de contribuir para a compreensão do perfil do próprio
empreendedor, já que esse é levado não só a compreender o cliente, mas se adaptar
a ele.
No que se refere à análise sobre os valores identificados nas cinco diferentes
publicações, nota-se que as reportagens estão divididas apenas em duas vertentes:
a sobrevalorização da capacidade individual – como em 1990 e 2000, onde a revista
estimula a ideia de superação, mas não apresenta os meios para que se possa
alcançá-la; e a adaptação do empreendimento às novas demandas, sejam elas as
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próprias características específicas do capitalismo flexível e suas novas formas de
trabalho – 2010 – ou o novo perfil de consumo, que gera novas demandas, além de
refletir também o novo perfil do empreendedorismo – como visto em 1994 e 2005.
Pensando categorias como “intencionalidades” e “valores”, se torna
essencial as teorias de Dardot e Laval (2016) para compreensão do estímulo às
práticas empreendedoras, assim como parcerias e ampliação, e da necessidade de
adaptação às novas demandas do meio. São exatamente posturas como essas que
permitem a permanência da normatividade apontada pelos autores, da permanência
do neoliberalismo não só como modo de pensar as relações econômicas, mas como
modo de vida, já que “os caminhos estratégicos promovidos pelo neoliberalismo –
criação de situações de mercado e produção do sujeito empresarial – devem-se
muito mais a ela do que à economia neoclássica.” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 135).
Assim como o teor moral das práticas e conselhos do mundo empresarial que atribui
ao empreendedor o papel de propagar o ideal neoliberal (LEITE & MELO, 2008). O
perfil do empreendedor se apresenta como facilitador desse processo quando
pessoas passam a funcionar como empresas, o que é caracterizado no papel do
pequeno empreendedor, que toca seu negócio baseado nessas práticas e a própria
vida dentro desses padrões de flexibilidade, individualidade e competitividade,
buscando frequentemente lucro, otimização e crescimento.
Em relação às demandas de adaptação ao novo momento vivenciado pelos
empreendedores, pode-se destacar duas principais características: às próprias
mudanças do capitalismo flexível e o novo ambiente tanto social quanto empresarial
que se constrói a partir da inserção das novas tecnologias, mais especificamente o
uso das tecnologias nas operações de trabalho e mercado:
[...] o empregado faz o trabalho de toda uma semana em quatro dias.
Trabalhar em casa é hoje uma opção em cerca de 16% das empresas,
sobretudo para trabalhadores de serviços, vendas e técnicos, o que se
tornou possível [...] devido ao desenvolvimento de intra-redes de
comunicação. (SENNETT, 1999, p. 67)

As transições ao longo do próprio processo de flexibilização demandam
certas adequações aos empreendedores, como as novas geografias da empresa,
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verticalização e enfraquecimento da burocracia (SENNETT, 2006), e os novos
caminhos da comunicação através das redes (CASTELLS, 2005). Incorpora-se
assim a tecnologia às novas formas de trabalho e da mesma forma o uso da internet
à manutenção da normatividade neoliberal, permitindo que a propagação do fazer
econômico se estenda a diferentes níveis e contextos. Essas novas demandas
também interferem no desempenho dos jovens empreendedores, que precisam atuar
em diferentes funções dentro das empresas (BORGES, FILION & SIMARD, 2008).
Esses integram parte importante da reflexão sobre as transformações em questão,
já que estão inevitavelmente contextualizados na era da tecnologia e do trabalho
flexível.
Comparando as duas datas limites entre as décadas, 1990 e 2010, obtémse o seguinte quadro: em 1990 a reportagem de capa estava voltada para um
empreendimento específico, assim como os sumários. A intencionalidade se
enquadrava no tipo clássico da proposta da revista, incentivando a prática
empreendedora e os valores abarcavam a ideia de sobrevalorização no indivíduo. Já
em 2010 a reportagem de capa trazia um conjunto de diferentes empreendimentos
no ambiente da nova era digital, a internet, sendo que nos sumários também notouse menos foco em um empreendimento específico e maior taxa que nos anos
anteriores de chamadas que remetiam a valores e comportamentos. Como
intencionalidade permaneceu valorização da atitude empreendedora, mas em
relação aos valores tratava-se da nova característica flexível própria do capitalismo
e da necessidade de adaptação ao mesmo. Ou seja, a própria transformação do
capitalismo – que é permeada pelo pensamento neoliberal – pode ser observada nas
mudanças das abordagens da revista, retirando a ênfase do indivíduo e em um
empreendimento específico para explanar diferentes tipos de negócios e
comportamentos pertinentes a eles, trocando a noção que estava atrelada ao
indivíduo de superação para adaptação.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa, foi possível contemplar os alcances da ideologia
neoliberal, identificadas não só na construção do perfil empreendedor através da
revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN), mas nas próprias
características

do

empreendedorismo

brasileiro

e

nos

comportamentos

disseminados por esse universo. Junto a isso, considera-se também a apresentação
de manuais de posturas consideradas adequadas à atividade empreendedora, que
se enquadram nas estratégias promovidas pelo neoliberalismo. Mecanismos como
esses explicam não apenas a presença da influência neoliberal, mas sua
manutenção e permanência, por meio de adaptações e reformulações, reforçando
seu papel nas diferentes décadas analisadas.
Em relação ao primeiro momento de exploração dos materiais empíricos,
trançando o perfil que se apresenta nas capas da revista PEGN, destacou-se a
transição da imagem formal de empreendedor para jovens com aparência informal e
gerindo empreendimentos mais flexíveis. Além disso, assim como demonstraram os
dados de empreendedorismo no Brasil, a atuação feminina, apesar de ser associada
a avanço e expansão continua integrando uma baixa proporção diante da
representação masculina. Não só a imagem do empreendedor foi indicador de
mudanças ao longo do período, os tipos de empreendimentos apresentados nas
publicações também demonstraram adaptações ao processo de flexibilização,
transitando de empreendimentos específicos para aqueles mais voltados a valores e
comportamentos.
Essa percepção foi confirmada no estudo das chamadas dos sumários, que
integraram o segundo momento de análise – já compreendendo datas entre as duas
décadas principais – e contribuíram para melhor compreensão da mudança e
adaptação da revista às novas demandas. Relacionando as taxas em cada categoria,
notou-se o mesmo movimento de abordagens cada vez menos voltadas para
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empreendimentos específicos e que buscavam cada vez mais abarcar as tendências
comportamentais e de valores pertinentes à transição para o capitalismo flexível. A
pouca variação nas taxas referentes à categoria “práticas e processos do meio
empreendedor” reafirmam a proposta da revista, por seu conteúdo e linguagem, mas
ao mesmo tempo contribui para verificar a relevância dos dados.
A principal investigação do segundo momento de análise apoia-se na
intencionalidade e nos valores identificados nas reportagens da PEGN. Sua
relevância se justifica pela aproximação ao objeto de investigação da pesquisa,
permitindo uma percepção mais direta do teor normativo das práticas neoliberais e
da atuação da revista. Os resultados, além disso, apontaram para a mesma direção
das análises anteriores, tanto das capas – primeiro momento – como dos sumários,
identificando mais uma vez a transição nos tipos de empreendimentos e abordagens
da revista em sintonia com o processo de flexibilização. Ainda sobre esse aspecto,
destacam-se nas análises sobre os valores, a sobrevalorização do indivíduo e a
necessidade de adequação as novas demandas desse processo, enfatizando a
noção de superação e adaptação.
A permanência, adaptação e reafirmação das ideologias neoliberais que
circundam as transformações do capitalismo flexível pode ser identificada nas
práticas empreendedoras, no perfil do empreendedorismo, nas reformulações dos
tipos de negócio, nos meios pelos quais se empreende, na conduta do dono de
empresa, e em diversas outras instâncias da vida humana. É exatamente por esse
aspecto que a conduta neoliberal se mantém em diferentes contextos e
circunstâncias, incumbindo a ele um importante papel. A revista analisada é apenas
um indicador desse grande alcance, mas reforça-se a necessidade da agenda do
neoliberalismo como ideologia, como cultura, como prática normativa, produtora de
subjetividades e do próprio material que a reforça, assumindo-se como uma grande
e nova ordem da vida social, torando imprescindível seu destaque nas análises
sociológicas.
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8 APÊNDICES
8.1 APÊNDICE A — CAPAS: 1991/1992 E 2015/2016

Década de 1990

|||

Década de 2010
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8.2 APÊNDICE B — CAPAS: 1990, 1994, 2000, 2005 E 2010

