ADMINISTRAÇÃO

NO CONTEXTO DIAMANTINENSE
O perfil do microempreendedor

EMPREENDEDORES
DE DIAMANTINA
A pesquisa realizada pela turma de administração II do curso de Sistemas de
Informação da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri tem como objetivo definir propostas de diretrizes e políticas públicas
que ajudem no desenvolvimento de
antigos e novos negócios na cidade.
A pesquisa foi feita com foco nos empreendedores da área alimentícia do
centro da cidade de Diamantina - MG.
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DIAMANTINA:

o contexto sócio-histórico
do objeto da pesquisa

INTRODUÇÃO:

Figura 02: Foto da Rua Direita

Diamantina foi considerada pela
UNESCO em 1999 como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade também é
o marco inicial da Rota Turística Estrada
Real, sede do Circuito dos Diamantes e
um dos 65 Destinos Indutores Nacionais.

Origem do nome: Alusivo à
grande ocorrência do diamante
na região, que tinha o núcleo no
Arraial do Tijuco

FONTE: http://www.pousadinhas.com.br/

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E NATURAL
Em Diamantina ocorre o casamento
perfeito entre história e natureza. A cidade possui relevante conjunto arquitetônico envolvendo importantes edifícios de
diferentes influências artísticas que vão
desde o barroco, presente nas igrejas,
casas do centro histórico, alguns deles
com influência árabe, como o Muxarabiê e o Mercado Velho; ao neogótico, estilo presente na Igreja Sagrado Coração
de Jesus, o modernismo compreendido
em algumas obras de Oscar Niemeyer, a
exemplo o Hotel Tijuco, a Escola Estadual Júlia Kubitschek e a Praça de Esportes.
Além disso, conta com atrativos ligados
à mineração como, o Museu do Diaman-

te, Caminho dos Escravos, o Instituto
Eschwege e o Garimpo Real (FALCI; BARROSO; SANTOS; 2010, p. 12).
Diamantina apresenta um rico patrimônio natural. Seus arredores abrangem o Parque Nacional das SempreVivas, Parque Estadual do Rio Preto,
Parque Estadual do Biribiri e Parque Estadual do Pico do Itambé. Região composta por uma cadeia de montanhas e
de uma paisagem única com diversas
trilhas e cachoeiras. Patrimônio este,
inserido na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, criada em 2005, pela
UNESCO (FALCI; BARROSO; SANTOS;
2010, p. 13).
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CULTURA
A musicalidade é uma das principais características diamantinenses,
uma vez que a cidade é palco de um
dos espetáculos musicais mais belos
dentre as cidades coloniais mineiras: a
Vesperata, as Serestas e os Concertos
promovidos pelo Conservatório Estadual Lobo de Mesquita (FALCI; BARROSO;
SANTOS; 2010, p. 13).
Personalidades como Francisca da
Silva de Oliveira, conhecida como Chica

da Silva, João Fernandes de Oliveira, José
da Silva e Oliveira Rolim, conhecido por
Padre Rolim, José Joaquim Emérito Lobo
de Mesquita, Alice Dayrell Caldeira Brant,
conhecida como Helena Morley, Juscelino Kubitschek de Oliveira, dentre outras,
constituem importantes personagens
históricos da cidade de renome nacional
(FALCI; BARROSO; SANTOS; 2010, p. 13).

Figura 03: Imagem da cidade Diamantina -

FONTE: http://www.cidademineira.com.br/

ECONOMIA

A exploração de diamantes, que
durante séculos foi a principal atividade da cidade, entrou em decadência a
partir da virada do séc. XIX e na década
de 80 começa a se extinguir. A mudança de foco econômico levou o município
a experimentar a instalação de algumas
indústrias de transformação e de se
estabelecer como polo regional de serviços. Outra vertente segue rumo à exploração do mercado turístico, um dos
alicerces da economia local. Do mesmo
modo em que a atividade turística cresce, o setor agrícola sinaliza um avanço
(FALCI; BARROSO; SANTOS; 2010, p. 16).

DADOS GERAIS:
Localização: Alto Jequitinhonha
População Total: 45.884
Urbana: 40.062 (87,31% do total)
Rural: 5.822 habitantes
Homens: 22.251 (48,49% do total)
Mulheres: 23.633 (51,51%)
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Aniversário do município: 06 de março.
Padroeiro: Santo Antônio
|
Festa: 13 de junho.
Distritos: Conselheiro Mata, Desembargador Otoni, Extração, Guinda, Inhaí, Mendanha,
Planalto de Minas, Sopa, São João da Chapada e Senador Mourão.

Grandes áreas de monocultura de café surgem na porção
Norte e também na porção Sul do município. A silvicultura
de eucalipto também cresce nesse cenário.

LINHA DO TEMPO
1713 – Instalou-se as primeiras bandeiras no território do Arraial do Tijuco,
vinda do Serro Frio;
1734- A Intendência dos Diamantes foi
criada, como forma de gestão da Coroa Portuguesa sobre a extração dos
diamantes;
1771 – Com a declaração da exploração diamantífera como monopólio da
Monarquia, sendo então criada a Real
Extração dos Diamantes. Esse regime
perdurou até o séc. XIX;
1831 – Adotou o nome de Diamantina, pois, o nome antigo era Arraial do
Tijuco. Nesta mesma época 06 de março tornou-se município;
1938 – O conjunto arquitetônico do
Centro Histórico da cidade foi tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), Importante
acontecimento que mudou o perfil sócio-econômico da cidade;

1946 – Com o avanço urbano, estabeleceu-se o perímetro da área tombado pelo
IPHAN, controlando as intervenções urbanas e arquitetônicas no centro histórico;
Na década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, foi dado novo impulso de
desenvolvimento na sua cidade natal;
1999 – Diamantina recebe o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, dado
pela UNESCO;
2007 – O Ministério do Turismo anuncia
a cidade de Diamantina como um dos 65
Destinos Indutores de Turismo Regional;
(FALCI; BARROSO; SANTOS; 2010, p. 24-31).

Figura 04: Normalistas do Colégio N. Sra. das Dores.

FONTE: http://portal.iphan.gov.br/
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FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA.
Tendo em vista o contexto
socioeconômico e cultural apresentado,
a presente pesquisa visa diagnosticar
e analisar o perfil dos empreendedores
de restaurantes, bares e lanchonetes na
região central de Diamantina, buscando
compreender as características preponderantes e identificando possíveis demandas derivadas das especificidades
dessa população de empreendedores.
Considerando a estrutura socioeconômica que a cidade de Diamantina
possui, acredita-se ser de extrema importância conseguir apresentar de forma
inédita, uma análise dos padrões de um
determinado grupo de empresários da
cidade. Nessa primeira oportunidade, o
foco foi o ramo alimentício.
Segundo dados da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes ABRASEL em uma pesquisa realizada
no primeiro trimestre de 2016 sobre a
conjuntura do setor, o brasileiro destina

em média um terço do seu orçamento
a alimentação fora do lar. Atualmente,
o setor emprega mais de seis milhões
de pessoas, ou seja, 2,7% do PIB do país
(ABRASEL, 2016) ¹. A pesquisa também
revela que embora o cidadão comum tenha mudado os hábitos e está se alimentando com frequência fora de casa, neste
contexto de crise reduziu os seus gastos
e migrou de uma faixa de gastos mais
alta para uma faixa mais baixa. Gastando
menos, o empreendimento reduz a sua
rentabilidade e isto estaria obrigando o
setor a se reinventar, produzindo mais
com menos (ABRASEL, 2016) ¹.
Por este motivo, compreende-se
que toda informação a respeito da dinâmica de um setor que é considerado
a porta de entrada do primeiro emprego,
principalmente àqueles que possuem
pouca qualificação e experiência, é fundamental a continuidade do negócio que,
ao se apoiar em informações confiáveis,

Figura 05: Chafariz

FONTE: http://www.mineirosnaestrada.com.br/
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podem tomar decisões mais seguras
para o progresso consistente e rentável
das suas atividades.
Especificamente para o caso dessa pesquisa, a relevância se dá a medida
que esta representa a possibilidade de
oferecer subsídios a políticas públicas
municipais para o setor, ao mesmo tempo em que oferece oportunidade aos
empresários de conhecerem melhor as
suas características e carências, oportunizando um direcionando à tomada de
decisão. O objetivo é que o resultado da
investigação seja promovida e difundida

de maneira gratuita, visto que há dificuldades em se encontrar informações sistematizadas em Diamantina, mesmo em
órgãos públicos e entidades afins, sobre
o tema em questão.
Neste sentido, a pesquisa tem um
caráter público que poderá servir de base
para outras pesquisas na área. Inicialmente, a intenção é disponibilizar informações específicas sobre o setor, para
que, posteriormente, se desenvolvam
outras pesquisas muito mais amplas que
possam englobar outras áreas significativas na cidade.

¹ Para maiores informações confira: http://www.sindbares.com.br/noticias/ver/2316

Figura 06: Imagem do alto de Diamatina

FONTE: http://www.skyscrapercity.com/
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METODOLOGIA
DA PESQUISA
A pesquisa possui uma abordagem
qualitativa que se fundamenta em dados
de cariz quantitativo. O método de análise proposto teve um caráter descritivo
indutivo. Quantitativa, pelo fato de, por
meio de questionário previamente testado, ter sido levantado dados relativos as
características demográficas da população estudada. Estes dados foram sintetizados com apoio de gráficos. Importante
frisar, que a população de empreendedores investigados não tem representatividade do ponto de vista numérico, visto
que o recorte proposto abarca apenas os
empresários do centro histórico da cidade, lócus intenso da atividade turística.
Outro fator importante a ser evidenciado
é que do total de 47 empreendimentos
inventariados pelo grupo de trabalho,
apenas 20 responderam os questionários. Assim, o que se tem é o perfil de
um grupo de empreendedores, do centro histórico de Diamantina, do setor de
bares, restaurantes e lanchonetes, que
Figura 07: Rua pavimentada de pedra

FONTE: http://www.skyscrapercity.com/

do ponto de vista da abordagem qualitativa, indica os desafios das experiências
vividas, auxiliando àqueles que tiverem
acesso aos resultados da pesquisa a
compreenderem melhor o contexto socioeconômico constituído. O questionário foi elaborado pelo alunos da turma de
Administração II do curso de sistemas de
informação da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. A meta era adquirir dados demográficos dos proprietários, donos ou responsáveis pelos estabelecimentos, que
por meio da descrição e indução, pudessem ser analisados e transformados em
conhecimento.
O primeiro passo foi tentar listar os
comércios de interesse, levantando dados junto aos órgãos oficiais competentes, como ACID, Prefeitura e Sindicato
dos Comerciantes, mas não foram obtidos resultados suficientes com os mesmos. Sendo assim, foi delimitada a área
da região central pelo Google Maps e,
para melhor entendimento do tamanho
do universo pesquisado, foi utilizado o
site Apontador, com uma listagem de
comércios cadastrados no centro de
Diamantina. Com esses dados em mãos,
iniciou-se a construção de um questionário objetivando traçar o perfil dos microempreendedores do setor.
Depois de testar o instrumento em
sala de aula, a fim de garantir eficiência
na obtenção de informações, os pesquisadores foram a campo. Primeiro, numa
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etapa de sensibilização, de porta em porta de cada empreendimento pretendido
à investigação, informaram sobre a pesquisa e sobre a possibilidade de participação dos mesmos. Àqueles que se manifestaram favoravelmente a participação,
foram aplicados os questionários. A fim
de preservar o anonimato das empresas
envolvidas e dos respondentes, a identificação dos microempreendedores foi
feita por meio de um código. Por meio do
questionário, foi possível levantar diversos dados: gênero, faixa etária, raça/cor,
escolaridade, ocupações antes da cons-

tituição da empresa, cidade natal, quantidade de integrantes na família, renda
familiar, outros tipos de renda, empreendimentos similares, influência para
a obtenção de um negócio, formato da
empresa, recursos tecnológicos necessários e a importância de cada um, dificuldades para abrir um empreendimento
e quais os obstáculos que novos empreendedores enfrentar. Por fim, os dados
foram comparados aos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para que fosse
traçado o perfil do empreendedor local.

Figura 08

FONTE: http://avalio.com.br/

O QUESTIONÁRIO
O questionário conta com 18 questões, sendo 8 fechadas, 7 mistas e outras 3 discursivas. O mesmo teve duração de no máximo 15 minutos para ser
respondido.
Os dados coletados através dele
foram analisados, tabulados e sintetizados no formato de uma revista digital,
elaborada pela mesma equipe de pesquisa. Acredita-se que esta revista será um
instrumento valioso que poderá, como já

mencionado, apoiar o estabelecimento
de diretrizes e políticas públicas municipais que apoiem o fortalecimento de
novos negócios, promovendo um debate
com qualidade teórica sobre inovação e
os desafios do empreendedorismo local.
Sendo de interesse do entrevistado, o mesmo terá total acesso à pesquisa por meio da disponibilização gratuita,
pela equipe responsável, do link para a
leitura dos resultados.
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DA PESQUISA ¹

¹ A área delimitada pela turma está indicada acima, foi usado o Google
Maps e um editor de fotos simples para delimita-la.

Figura 09: Imagem aérea do centro de Diamantina

FONTE: http://www.diamantinafolia.com/
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ANÁLISE DOS
DADOS OBTIDOS:

Um comparativo com o IBGE
Por meio da pesquisa apresentada
foi possível verificar que, no centro da cidade, existem 47 bares e restaurantes.
Destes, 20 empreendimentos se disponibilizaram a participar do processo. Os
resultados obtidos foram cruzados com
os dados demográficos e socieconômicos publicizados pela pesquisa do IBGE,
realizada em 2010, a respeito da cidade
de Diamantina.

Figura 10: Passadiço

FONTE: http://www.mineirosnaestrada.com.br/

GÊNERO DOS ENTREVISTADOS
De acordo com a investigação
realizada em Diamantina, pode-se
constatar que o sexo masculino ainda é a
maioria entre os microempreendedores
da área, com 65% dos questionários. Na
pesquisa apontada pelo IBGE (2010) a realidade da cidade é outra, sendo a maioria da população formada por mulheres,
com 51,53% contra 48,47% de homens.

GRÁFICO 01: Relação de gênero

FAIXA ETÁRIA
Quanto a idade, a maioria dos
respondentes figura na faixa de 41 a 50
anos (30% do total). Do restante, 20% estão entre 21 a 30 anos, 25% entre 31 a
40 anos. Nota-se que a maioria, 55% dos
respondentes, tem idade entre 31 a 50
anos, uma geração que já constituiu família, tem maior responsabilidade e que
possui uma bagagem maior de experiencia. A participação de empreendedores a
partir de 51 anos representa 25% dos entrevistados.

GRÁFICO 02: Relação de idade

NR = Não respondeu
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COR/RAÇA
Em relação a cor e raça, dados
do IBGE mostraram que na cidade de
Diamantina 24% dos cidadãos se auto
declararam brancos, 12,16% negros,
61,58% pardos e 1,55% amarelos. A pesquisa realizada, no entanto, aponta que
45% dos entrevistados se autodeclararam brancos, 15% negros, 35% pardos ao
passo que 5% não quiserem responder.
Não se pode ignorar o debate existente
em torno da autodeclaração da cor, porque esta envolve o sentimento de identidade e pertencimento, construídos sócio

GRÁFICO 03: Relação a cor e raça

NR = Não respondeu

e historicamente. De acordo com Osório,
há uma extensa literatura que ao tratar
do tema da constituição étnico-racial no
país, e de sua articulação com as classes
sociais, revela
[...] que a ascensão social pode embranquecer, havendo copiosos exemplos do fenômeno. Sabendo-se que,
à luz do ideal de brancura vigente,
é de se esperar que as pessoas que
carregam menos traços negros em
sua aparência tendam a se considerar brancas, e que essa tendência varia de acordo com a situação
socioeconômica, com as pessoas
mais abastadas também tendendo à
escolha do branco[...] (OSÓRIO, 2003,
p.13).
Neste caso específico, existe um
total de 50% dos respondentes que estão entre pardos (35%), que tomando por
base o texto de Osório (2003, p.15) pode
ser considerado o moreno e o mulato
derivados do processo de mestiçagem
ou embranquecimento da população e
negros (15%), resultado que, guardadas
as devidas proporções, corroboram com
os dados apontados pelo IBGE (2010).

Figura 11: Museu do Diamante

FONTE: http://www.mineirosnaestrada.com.br/
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ORIGEM
Na pesquisa, também verificou-se
que 50% dos respondentes são naturais
de Diamantina, contra 50% oriundos de
outras cidades mineiras, ou seja, metade dos microempresários vieram de outras cidades para constituir um negócio
na cidade ou região. A grande maioria
dos entrevistados (70%) tem composição familiar de 3 ou mais pessoas. Este
dado pode estar relacionado a idade, já
que a maioria faz parte de uma geração
em que já possui família ou dependentes financeiros.

GRÁFICO 04: Verificação de origem

ESCOLARIDADE
GRÁFICO 05: Escolaridade

No quesito escolaridade, 45% dos
respondentes tem superior incompleto ou completo. Enquanto 30% não
chegaram a completar o ensino médio.
Dos respondentes apenas 25% completaram o Ensino Médio. Os dados do IBGE
(2010) apontam para um índice de 44%
da população que frequentava o ensino
fundamental.

RENDA ESTIMADA
A renda estimada de 55% dos
respondentes é superior a 3 salários mínimos, 25% possuem uma renda de 2 a 3 salários mínimos, 10% de 1
a 2 salários mínimos e 5% até 1 salário mínimo, dos entrevistados, 5% não
responderam. Dados do IBGE (2010)
mostram que 59% da população possuem renda de até 1 salário mínimo,

22% de 1 a 2 salários e 6% de 2 a 3 salários, 13% da população diamantinense
tem 3 ou mais salários. O comparativo é
interessante a medida que os dados do
IBGE (2010) demonstravam que a renda
média da maioria da população diamantinense é baixa, e também demonstrava
uma profunda concentração de renda.
Como o centro histórico de Diamantina
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é elitizado, especialmente por comercializar produtos e serviços turísticos, é
necessário que o negócio seja rentável
para que possa ser duradouro no local.
Dos respondentes, a maioria tem uma
renda maior que 3 salários mínimos,
sendo que 50% deles têm o empreendimento como única fonte de renda, 40%
possuem outras fontes de renda e 10%
não se manifestaram.
Ainda, 45% dos respondentes se
declararam Microempreendedores Individuais, 40% Empreendedores Individuais, 5% ‘outros’ e 10% não declararam.

GRÁFICO 06: Renda estimada

NR = Não respondeu

FONTE DE RENDA
GRÁFICO 07: Fonte de renda

Quanto a possuir algum outro empreendimento no mesmo ramo (bares,
restaurantes e lanchonetes), 15% dos
respondentes possuem outros empreendimentos, 80% não possuem e 5% se
absteram em responder. Aos que possuem outros empreendimentos, não foram explorados quais são os mesmos.

NR = Não respondeu

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Às questões aplicadas, que se referiam ao uso de recursos tecnológicos
em seus estabelecimentos, indicaram
que entre os respondentes (85% do total): 70% usam computador; quanto ao
uso de máquina de cartão, 80% utilizam
a mesma; 59% usam Redes Sociais;
47% utilizam Sistema Específico para
o Negócio e; 11% fazem uso de outros
recursos.

Figura 12

FONTE: http://uniontecnologia.com.br/
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INFLUÊNCIA
Em algumas perguntas do questionário as respostas variaram de acordo com o grau de influencia que determinados fatores tiveram para a decisão
de entrar para o ramo. O quesito considerado de maior relevância pela maioria foi a independência financeira, com
média de 9,1. Em seguida veio o quesito necessidade/desemprego, com média de 7,8. Satisfação pessoal ficou em
3º lugar, com 7,7 e influência familiar
em 4º lugar com média de 7. É importante observar que a maioria considera
a independência financeira o fator que
teve maior influência na decisão de se
tornar um microempresário.

O quesito influência familiar permite maior análise por parte dos pesquisadores, visto que ao longo do questionário foi inquerido se a família dos
mesmos já atuavam no ramo anteriormente. 70% responderam que sim ao
lado de que a influência familiar foi classificada em média com 7, na escala de 1
a 10. Não houve abstenções. Neste caso,
é possível reconhecer que a constituição
dos empreendimentos na região central
de Diamantina para este ramo, deve-se
a influência familiar apesar desta variável aparecer em 4º lugar quando se considera o peso dado a este fator e outros
fatores.

EXPERIÊNCIA PRÉVIA
O quesito influência familiar permite maior análise por parte dos pesquisadores, visto que ao longo do questionário foi inquerido se a família dos mesmos
já atuavam no ramo anteriormente. 70%
responderam que sim ao lado de que a
influência familiar foi classificada em média com 7, na escala de 1 a 10. Não houve abstenções. Neste caso, é possível
reconhecer que a constituição dos empreendimentos na região central de Diamantina para este ramo, deve-se a influência
familiar apesar desta variável aparecer
em 4º lugar quando se considera o peso
dado a este fator e outros fatores.
Identificou-se que 45% dos
respondentes trabalhavam em áreas diferentes do ramo que fazem parte
atualmente. 25% trabalhavam anteriormente em funções ligadas ao ramo. 20%
trabalhavam em comércio de ramo não

especificado, em funções de balconista,
gerente ou como proprietário. 5% estavam
desempregados e 5% se absteram de
responder. Percebe-se que quase metade dos comerciantes do ramo não tinham
conhecimentos prévios para montar o negócio, o que indica inexperiência no ramo.
Embora inexperientes, 65% dos
respondentes disseram não terem encontrado maiores dificuldades para
iniciar o empreendimento. Enquanto os
que disseram ter dificuldades apontaram:
localização, falta de experiência, aluguel,
burocracia e sobrevivência no mercado.
Quando questionados sobre quais
dificuldades os novos empreendedores
encontram em Diamantina, fatores mais
frequentes apontados foram: concorrência, aluguel caro, má administração pública
e a crise financeira atual.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O presente estudo teve como
objetivo traçar o perfil do empreendedor, envolvendo bares, lanchonetes e
restaurantes no centro de Diamantina.
Através das análises é possível verificar
que tal perfil é marcado por ser predominantemente masculino, com renda
superior a 3 salários e com forte influência da família em relação a escolha
do ramo de atuação.
No que se refere à tecnologia, o
setor ainda não se apropriou dos recursos disponíveis ou faz uso mínimo deles.

Assim, vale destacar que este grupo de empreendedores poderiam explorar melhor os recursos tecnológicos que
possuem e que a cidade oferece, agregando maior valor aos seus produtos e
serviços prestados. Este é um indicador
de que ainda há muito que se trabalhar
neste ramo, quando o assunto é tecnologia.
A falta da disponibilidade de dados públicos para uma base mais sólida
de pesquisa demonstra a necessidade e
importância que elas tem neste cenário.

RESUMO DO PERFIL IDENTIFICADO:
Gênero:
Masculino (65%)
Feminino (35%)

Naturalidade:
Diamantina
(50%)
Outras cidades (MG) (50%)

Idade:
21 a 30 (20%) | 41 a 50 (30%)
31 a 40 (25%) | 51+
(25%)

Composição Familiar:
2 a 3 pessoas (25%)
3 ou mais
(70%) | NR (5%)

Cor/Raça:
Brancos (45%) | Negros (15%)
Pardos (35%) | NR
(5%)

Escolaridade:
Fund./Médio Incompleto (30%)
Médio Completo
(25%)
Superio Incomp/Completo (45%)

Renda: até 1 salário (5%), 1 a 2 (10%), 2 a 3 (25%), 3+ (55%), NR (5%)
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