APRESENTAÇÃO
O Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas –
EGEPE - chega em sua terceira edição com duas modificações: a partir desse ano, sua
periodicidade passa a bianual, e o EGEPE assume um caráter definitivamente nacional,
quando passa a ser realizado em parceria envolvendo a UEM e UEL, que deram início a este
evento através do Programa Consorciado de Pós-Graduação em Administração, e a UnB.
Nossa intenção é que a cada dois anos o EGEPE seja realizado em parceria com alguma
instituição de ensino brasileira que conte com programa de pós-graduação em Administração
ou áreas afins e com envolvimento de pesquisa nos temas do EGEPE.
Mantendo sua trajetória ascendente, o número de trabalhos encaminhados para análise
e avaliação chegou a 171, dos quais 71 foram selecionados para apresentação durante o
Encontro. Este volume de trabalhos originou-se de todas as regiões do Brasil e nos parece ser
um indicador da crescente preocupação da academia brasileira com o estudo científico do
empreendedorismo e da gestão de pequenas empresas. Aliás, este campo do conhecimento
teve esse ano um reconhecimento tácito da sua importância através da criação de uma área
dedicada ao Empreendedorismo e Comportamento Inovador no XXVII ENANPAD.
A leitura dos trabalhos publicados nesse livro de resumos e no CD que o acompanha
permitirá ao leitor perceber a complexidade e a diversidade de abordagens que o fenômeno do
empreendedorismo apresenta enquanto campo de estudo. No nosso ponto de vista, é
importante observar que os trabalhos sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas
desenvolvidos em nosso país apresentam uma evolução constante no sentido de tratar o tema
sob um enfoque científico mais rigoroso. Essa evolução nos permite perceber que há um
processo genuíno de construção de conhecimento sobre o tema e muitos dos trabalhos aqui
apresentados trazem contribuições importantes e originais.
Por fim, saúdo a todos os participantes do III EGEPE e aproveito para agradecer a
todos os que estiveram envolvidos na realização deste evento: membros da Comissão
Organizadora, avaliadores dos trabalhos submetidos, pessoal de apoio, empresas e indivíduos
patrocinadores.
Bom Encontro a Todos!
Fernando A. P. Gimenez
Presidente da Comissão Organizadora
Brasília, 26 de novembro de 2003

