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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE em 
parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos de Tecnologia, comunica e convoca Entidades Públicas e 
Privadas que mantém incubadoras de empresas em operação a 
apresentarem propostas para obtenção de apoio técnico e financeiro. 
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(Empresário Potencial, Candidato a Empresário, 
Empresário de 0 a 2 anos, Empresário de mais de 2 anos)
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ANEXO I

Segmentação de Mercado

A segmentação de mercado é a definida no documento “Referências para o Processo de 
Atendimento Individual”, conforme a seguir:

4.1. Empresário Potencial

Entende-se por empresários potenciais todos os indivíduos que 
tenham alguma perspectiva, ainda que distante, de se auto-
realizar através de uma atividade no campo empresarial. Não 
existe nesse estágio, ainda, uma idéia concreta a ser explorada 
e a decisão de tornar-se um empresário não se materializou.  

4.2. Candidato a Empresário

O candidato a empresário já se encontra num estágio 
diferenciado. Ele expressa sua intenção de montar uma 
empresa e possui uma idéia ou um conjunto de idéias para fazê-
lo. Nesta fase se manifesta o desejo concreto de buscar o 
próprio sustento, seja pela identificação de uma oportunidade de 
negócio ou pela necessidade de manutenção própria e da 
família.    

4.3. Empresário de 0 a 2 anos

Nesse estágio do ciclo de vida de uma organização de pequeno 
porte o enfoque principal deixa de ser idéias e possibilidades e 
passa a ser a produção de resultados. Numa empresa isso se 
expressa em termos de vendas, vendas e mais vendas. Isso 
significa que nos estágios anteriores o fundador tem que ser um 
sonhador. Agora, nascida a empresa, os riscos estarão sempre 
presentes e ele precisa ter um profundo compromisso com a 
concretização do sonho e ser capaz de dedicar-se à produção 
de resultados.

4.4. Empresário de mais de 2 anos

Nesse estágio a empresa já passou pela fase mais difícil de sua 
vida. O empresário já tem uma razoável experiência e já 
aprendeu bastante, inclusive com os próprios erros. Na fase 
anterior ele se concentrou na estratégia do negócio e no 
mercado. Daqui para frente o empresário precisa acrescentar 
energia e intensificar esforços na gestão do negócio. Ele agora 
vai necessitar aprender a delegar, o que não é possível nem 
aconselhável nos dois primeiros anos quando ele tem que estar 
à frente de tudo. Com mais de dois anos a empresa sadia 
começa uma fase que poderá levá-la à plenitude onde o controle 
e a previsibilidade estarão mais presentes.       
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Os segmentos definidos representam quatro estágios básicos da vida do empreendedor/empresa, 
onde percebe diferentes grupos de necessidades, em função do momento de cada um. A 
compreensão dessas necessidades, dos diversos públicos segmentados, é a base para o 
processo de atendimento e permite a geração e a oferta de soluções próprias para cada caso.  


