
2ª Etapa



Elucidar e discutir os desafios competitivos

encontrados e superados por grandes empresas

sobralenses no processo de sobrevivência.

• Elencar os diversos fatores competitivos que dificultam o 

desenvolvimento de grandes empresas sobralenses.   

•Conhecer o Perfil Empreendedor do Empresário Sobralense. 

•Conhecer a perspectiva histórica das grandes empresas de 

Sobral  



A coleta de dados será realizada através de entrevistas
individuais exploratórias com os empreendedores em suas
empresas, constará também de estudo bibliográfico e histórico
sobre essas empresas, confrontando e complementando dados.



A população considerada serão empresas sobralenses, com 
notado desempenho superior, com pelo menos 15 anos de 
existência e com marcas reconhecidas e consagradas na 
região de abrangência da cidade, objetivando no máximo o 
número de 12, variando perante as condições e limitações 
de tempo e aceitação de aprofundamento de pesquisa.





Como ultima etapa desta pesquisa objetiva-se estruturar e 
viabilizar a publicação de dois produtos:
1. Uma cartilha com dicas de empreendedorismo proveniente 
de dados extraídos da pesquisa destinado a estudantes e novos 
empreendedores que o queiram fazer em nossa cidade.
2. O livro “Sobral Empreendedor: Histórias de Sucesso”, 
contando a história das empresas pesquisadas ilustrada por 
fotos e fatos contados pelos próprios empreendedores. 
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1. CARTILHA
- Ferramenta para educação empreendedora com dicas sobre 
como agir a possíveis adversidades no ambiente específico de 
Sobral/CE.
- Validada com bastante interesse do público no evento de Dia 
da Responsabilidade Social da Faculdade Luciano Feijão 
ocorrido dia 19/09/2015. 

CONCLUSÕES



Apresentação

Longe das 

Capitais

Os desafios competitivos
da cidade de Sobral na
visão de empreendedores
de sucesso.

Realização

Esta cartilha foi organizada
como resultado de uma série
de entrevistas realizadas com
empreendedores da cidade de
Sobral, a partir de um Projeto
de Extensão promovido pela
Faculdade Luciano Feijão.

A mesma foi pensada com o
objetivo de compartilhar as
experiências de quem já fez,
considerando os desafios
competitivos específicas de se
empreender na cidade de
Sobral e região, com o intuito
final de promover a educação
empreendedora às futuras
gerações.

Aproveitem!
Prof. Amaury Portugal



Falta de Mão de Obra é um desafio
constante, assim procure formar a
sua mão de obra dentro da sua
empresa. Invista em um sólido
programa de capacitação e
formação de funcionários, que
possibilite a desenvolvimento
pessoal e profissional de sua

equipe.
Você vai precisar no futuro de
gente capacitada e a solução pode
estar dentro da sua empresa.

Mão de Obra

Mercado

Logística

Tecnologia

Infraestrurura

Governo

Existe um mito em relação ao
consumidor da cidade de Sobral
ser bairrista, na verdade ele é
bastante exigente e com peculiar
característica de Negociação. A
dica pra encarar este consumidor é
sempre investir em novidades e
produtos de qualidade.

A logística de transporte ou
distribuição de materiais é um
fator que encarece demais o custo
de suas operações, analise de
forma detalhada sua cadeia
produtiva a fim de eliminar custos
desnecessários. Terceirizar essas
funções pode ser um fator positivo
para os seu negócio, porém se o
alcance de suas operações for
pequena, uma operação própria
talvez seja mais indicada.

Infelizmente a infraestrutura atual
brasileira não é a ideal para a
demanda. Serviços de concessão
de energia, abastecimento de agua
e manutenção de estradas estão
aquém do esperado, neste sentido
a dica é procurar soluções próprias
como investimento em energia
solar ou eólica, parcerias com os
governos para construção e
manutenção de estradas e sistema
próprio de abastecimento de água.

Investimento em tecnologia será
sempre um desafio competitivo a
ser conquistada. Uma ótima dica é
procurar informatizar todo o
controle financeiro e de custos da
sua empresa, além de organizar a
casa, te ajuda a saber exatamente
sua situação financeira.

A atuação governamental é
baseada em projetos setoriais.
Instituições como o Sebrae, CDL e
órgãos como a Secretaria de
Tecnologia e Desenvolvimento de
Sobral são importantes parceiros
em ajuda ao empreendedor, a dica
seria procurar estas instituições.



2. LIVRO – “Sobral Empreendedor – Histórias de Sucesso”
- O Livro contribuirá sobremaneira em relação a história 

recente do empreendedorismo sobralense, pois a literatura 
existente debruça-se apenas sobre os primórdios da cidade 
retratando o seu período colonial.

- Também servirá como fonte de pesquisa histórica e sua 
publicação integrará a relação de eventos oficiais da 
comemoração aos 60 anos da Delrio Refrigerantes.

- Previsão de Finalização e Publicação: Abril/2016

CONCLUSÕES



3. Perfil do Empreendedor Sobralense

- Empreendedor por vocação: A história mostra que
empreender surge como alternativa de vida e “está no
sangue” dos atuais mandatários das empresas citadas.

- Empresas Familiares: A base da economia sobralense em sua
maioria vem pautada em gerações de gestão familiar que
transmitem o comando e preparam os herdeiros de suas
empresas dentro da família.

CONCLUSÕES



3. Perfil do Empreendedor Sobralense

- Jovem e Escolarizado: O ótimo nível de qualificação
profissional marca o perfil desses empreendedores que em
sua grande maioria buscou formação em Fortaleza ou outras
cidades e voltam para comandar a empesa da família, com
idade média de 40 anos.

- Pensam Global, Agem Local: A Característica da busca por
fornecedores, técnicas e serviços no exterior é destaque nas
empresas visitadas, com viagens anuais frequentes a países do
exterior na busca por informações.

CONCLUSÕES



3. Perfil do Empreendedor Sobralense

- Associativismo: O associativismo é caraterística entre esses
empreendedores que se apoiam em instituições como ACIS,
CDL, FIEC e SEBRAE como forma de se organizarem e trocarem
informações e experiências.

CONCLUSÕES



OBRIGADO!!


