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RESUMO 

 

No Brasil, é fato que muitas das microempresas (MEs) encerram suas atividades 

com menos de dois anos de existência. Porém, as que conseguem estender seu 

ciclo de vida exercem importante papel econômico e social por meio da geração de 

postos de trabalho e de produtos que retratam a riqueza do país. Assim, devido ao 

fato de ter se verificado a importância das MPEs no Brasil e em Campos dos 

Goytacazes para a geração de emprego e renda, considerando a importância do 

segmento de mercado ligado à moda para o município, assim como também 

observando que boa parte das MEs possui uma mortalidade precoce, neste estudo 

buscou-se responder quais são os fatores que determinam o tempo de vida de 

microempresas em Campos dos Goytacazes, considerando o segmento de varejo 

de vestuário no ano de 2019. Para tal, aplicou-se entrevista semiestruturadas em 56 

microempresas do segmento de vestuário situadas em Campos dos Goytacazes em 

outubro de 2019. Os resultados obtidos foram apresentados em duas partes: tanto a 

partir de uma análise descritiva quanto aos valores estimados por meio do modelo 

econométrico proposto para mensurar os efeitos dos determinantes do tempo de 

vida das MPEs. Isto posto, de modo geral os resultados indicaram que as principais 

variáveis que mais impactaram no tempo de vida das microempresas do segmento 

de vestuário na região central da cidade de Campos dos Goytacazes foram as 

variáveis ligadas à gestão, especialmente no que tange ao planejamento. 

Palavras-chave: Microempresas, tempo de vida, vestuário, gestão empresarial. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, it is a fact that many microenterprises (MEs) close down with less than two 
years of existence. However, those that manage to extend their life cycle play an 
important economic and social role through the generation of jobs and products that 
portray the country's wealth. Thus, due to the fact that the importance of SMEs in 
Brazil and Campos dos Goytacazes has been verified for the generation of jobs and 
income, considering the importance of the market segment linked to fashion for the 
municipality, as well as noting that most of the MEs have an early mortality, this study 
sought to answer what are the factors that determine the life time of microenterprises 
in Campos dos Goytacazes, considering the clothing retail segment in the year 2019. 
To this end, a semi-structured interview was conducted in 56 micro-enterprises in the 
clothing segment located in Campos dos Goytacazes in October 2019. The results 
were presented in two parts: from a descriptive analysis of the estimated values 
through the proposed econometric model to measure the effects of the time 
determinants. life of the MSEs. That said, the overall results indicated that the main 
variables that most impacted on the life of micro-enterprises in the clothing segment 
in the central region of Campos dos Goytacazes were the variables related to 
management, especially regarding planning. 
 
Keywords: micro-enterprises, lifetime, clothing retail, business management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, é fato que muitas das microempresas (MEs) encerram suas 

atividades com menos de dois anos de existência. Porém, as que conseguem 

estender seu ciclo de vida exercem importante papel econômico e social por meio da 

geração de postos de trabalho e de produtos que retratam a riqueza do país. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas־SEBRAE(2017)־, no Brasil, entre os anos de 2005 e de 2015, o aumento, 

em média, do número de micro e pequenas empresas (MPEs) foi de 2,5% a.a.; 

passando de5,3 milhões de estabelecimentos, em 2005, para 6,8 milhões em 2015. 

Sendo assim, de 2005 a 2015, criou-se 1,5 milhões de novos estabelecimentos; ou 

seja, houve uma expansão de 27,5% no total de MPEs.  

Ainda conforme SEBRAE (2017) notou-se também que durante o período de 

2005 a 2015, as MPEs foram responsáveis pela criação de 6,1 milhões de empregos 

formais com carteira de trabalho no país, aumentando o total de postos de trabalho 

nesses estabelecimentos de 11,1 milhões, em 2005, para 17,2 milhões, em 2015. 

Conforme o SEBRAE (2018b), no ano de 2016, 99% dos negócios do Brasil era de 

MPEs e geravam a maioria dos empregos com carteira assassinada (54,5%) e 44% 

da massa salarial no Brasil.  

Ademais, também segundo dados do SEBRAE (2018b), em 2016, a 

distribuição das MPEs por setor de atividade econômica se dava da seguinte forma: 

42,8% das MPEs atuavam no setor comercial; 41,7% no setor de serviços; 9,2% no 

setor industrial e 6,4% no setor de construção. Segundo o mesmo, considerando 

agora a distribuição das MPEs por região, tem-se que 50,4% se encontram no 

Sudeste, 22,2% no Sul, 15,7% no Nordeste, 8,0% no Centro-Oeste e 3,7% no Norte. 

Conforme esses dados é visível que a maioria das MPEs se concentram na Região 

Sudeste.  

Não obstante a importância das MPEs para a geração de emprego e renda no 

Brasil, de acordo com SEBRAE (2016),a taxa de sobrevivência das Microempresas 

de até dois anos, constituídas em 2012, foi de apenas 55%, enquanto a taxa de 

sobrevivência das Empresas de Pequeno Porte de até dois anos foi de 98%. De 

acordo com o mesmo documento, as Microempresas representam o grupo que 

possui o maior peso no encerramento dos Pequenos Negócios, seja pelo grande 
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número de empresas deste porte no grupo dos Pequenos Negócios, seja por ser o 

segmento com maior taxa de mortalidade. 

Conforme um estudo realizado em 2013 pelo Sebrae (2014), que visava 

identificar quais fatores colaboram para o sucesso de empresas, do primeiro ao 

quinto ano de atividade, no estado de São Paulo; a falta de gestão é uma das 

principais causas de mortalidade de empresas. Segundo o mesmo, 36% das 

empresas em atividade destacaram um bom planejamento antes da abertura como o 

fator mais importante para a sobrevivência de um negócio e 34% das empresas em 

atividade destacaram a gestão eficiente. 

De acordo com dados apresentados pelo SEBRAE (2016), especificamente 

no que se referem às capitais da região sudeste, a cidade do Rio de Janeiro possui 

a maior taxa de sobrevivência (79,2%), seguida por Vitória (76,9%), Belo Horizonte 

(76,0%) e São Paulo (75,3%). No que diz respeito à região norte-fluminense do 

estado do Rio de Janeiro, especificamente em Campos dos Goytacazes, em 2012, a 

taxa de sobrevivência de empresas com até dois anos foi de 78,5%. 

Segundo Filho (2016), em 2016, Vinícius Madureira, o então coordenador do 

Espaço do Empreendedor da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, baseando-se 

nos dados de 2015 disponibilizados pelo Portal do Empreendedor do governo 

federal, informou que Campos dos Goytacazes estava em primeiro lugar no ranking 

proporcional entre habitantes e empreendedores dos 10 municípios com mais 

empreendedores no Estado do Rio de Janeiro.  

Já, segundo dados da Junta Comercial e Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro (JUCERJA) no primeiro semestre de 2019, o município de Campos dos 

Goytacazes ficou em primeiro lugar no ranking de constituição de empresas na 

região Norte Fluminense, com 779 estabelecimentos, destes a maioria era do 

segmento de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios como será 

melhor abordado mais adiante. Ademais, de acordo com a Secretaria Municipal de 

Fazenda de Campos dos Goytacazes, até o início de junho de 2019, existiam 704 

empresas do segmento de varejo de vestuário inscritas no município, sendo que a 

maioria destas (44,6%) se concentrava no Centro da cidade. 
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1.1 Problema e sua importância 

 

Segundo SEBRAE (2018), os impactos na economia do país causados pela 

recessão, que começou em 2014, contribuíram para que o segmento das micro e 

pequenas empresas (MPEs) fechassem estabelecimentos, reduzisse empregos, 

com consequente redução da renda. Apesar disso, observou-se que quando 

comparadas às médias e grandes empresas (MGEs), as MPEs revelaram-se mais 

resistentes e colaboraram para suavizar os efeitos da crise no mercado de trabalho 

e na estrutura produtiva do Brasil, pois a redução no número de empregos e a queda 

na remuneração média foram menores nas MPEs do que nas MGEs, o que mostra 

que as MPEs configuram-se como um segmento estratégico para as políticas de 

retomada do crescimento econômico e distribuição de renda.  

Segundo Bonacim, Cunha e Corrêa (2009), as MPEs tornaram-se essenciais 

para o desenvolvimento do país, sendo que tal realidade se mostra ainda mais forte 

nos municípios menores, nos quais as MPEs são as principais fontes de geração de 

empregos e de crescimento econômico regional, perante os relativos baixos 

investimentos para geração de renda e de novas ofertas de vagas de emprego. 

Ainda segundo esses autores, por mais que tais empresas contratem uma 

quantidade pequena de funcionários, ao se considerar o conjunto de MPEs 

existentes, elas ganham proporções significativas, situando-se como as principais 

empregadoras em locais carecidos de indústrias de grande porte.  

Segundo Pereira e Sousa (2009), embora diferentes pesquisas indiquem que 

o índice de mortalidade das MPEs esteja reduzindo com o decorrer do tempo, no 

Brasil, tal índice continua sendo substancial, principalmente na etapa inicial do 

negócio, ou seja, nos primeiros dois anos de atividades. Sendo assim, é necessário 

que o empreendedor tenha atenção quanto aos principais fatores que podem levar à 

morte das empresas. 

Para Koteski (2004), as MPEs são um dos pilares fundamentais que 

sustentam a economia do Brasil, seja por sua imensa capacidade de gerar 

empregos, seja pelo interminável número de negócios espalhados geograficamente. 

Isso pode ser comprovado com os dados disponibilizados pela SEBRAE (2018d) 

que afirmam que as MPEs, em 2018, representam por volta de 98,5% do total de 

empresas privadas, 27% do produto interno bruto (PIB) e 54% do total de empregos 
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formais do Brasil, o que significa que elas empregam mais trabalhadores com 

carteira assinada que MGEs. 

Conforme informações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes -

PMCG-(2018), no munícipio, vem ocorrendo uma tendência de ampliação do setor 

terciário com passar do tempo. Ainda de acordo com a PMCG (2018), em 

consequência, sobretudo da crise do setor sucroalcooleiro, o setor primário 

encontra-se enfraquecido, assim como, em decorrência da ausência de uma sólida 

base industrial no município, há pouco dinamismo do setor secundário; tais fatos 

destoam da veloz expansão do setor terciário, nos segmentos de serviços e 

comércio, sendo que tais setores estão sendo os responsáveis pela geração da 

maioria dos empregos em Campos dos Goytacazes. 

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela DATA SEBRAE 

(2019), Campos possui um total de 8.574 empresas, desconsiderando os 

Microempreendedores Individuais (MEI)1; destas, aproximadamente, 84,65% são 

microempresas. Também considerando informações do DATA SEBRAE (2019) 

notou-se que em relação às microempresas, aproximadamente, 44,57% atuam no 

setor comercial e 34,71% atuam no setor de serviços. Ainda de acordo com o DATA 

SEBRAE (2019), verificou-se também que o setor de comércio se destaca na 

economia campista, uma vez que o município tem sua atividade econômica 

essencialmente concentrada no comércio e na prestação de serviços, seja na 

formação de renda, seja na oferta de postos de trabalho. 

Além disso, considerando as informações da JUCERJA (2019), que indica 

que no primeiro semestre de 2019, o município de Campos dos Goytacazes contava 

com 779 novos estabelecimentos, apresenta-se na Tabela 1, a distribuição da 

constituição de empresas situadas em Campos dos Goytacazes, segundo ramo de 

atividade, também considerando o primeiro semestre de 2019. 

 

 

 

 

 
1 Microempreendedores Individuais são empresários que não possuem sócios e faturam até R$ 81 mil 
por ano.  
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Tabela 1: Distribuição das novas empresas constituídas por atividade em Campos 
dos Goytacazes no primeiro semestre de 2019. 

 
Ranking Ramo de Atividade 

Número 
de 

empresas 

Participação 
(%) 

1º Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e 
Acessórios 

28 3,59% 

2º Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos, sem Manipulação de 
Fórmulas 

26 3,34% 

3º Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e 
Similares 

26 3,34% 

4º Restaurantes e Similares 24 3,08% 

5° Construção de Edifícios 23 2,95% 

6° Atividades de Fisioterapia 22 2,82% 

7º Atividade Médica Ambulatorial Restrita a 
Consultas 

16 2,05% 

8º Representantes Comerciais e Agentes do 
Comércio de Mercadorias em Geral não 
Especializado 

15 1,93% 

9º Serviços Combinados de Escritório e Apoio 
Administrativo 

14 1,80% 

10º Serviços de Engenharia 14 1,80% 

11º Padaria e Confeitaria com Predominância de 
Revenda 

14 1,80% 

12º Serviços de Organização de Feiras, 
Congressos, Exposições e Festas 

13 1,67% 

13° Atividades de Contabilidade 12 1,54% 

14° Transporte Rodoviário de Carga, Exceto 
Produtos Perigosos e Mudanças, 
Intermunicipal, Interestadual e Internacional 

11 1,41% 

15° Comércio Varejista de Materiais de 
Construção em Geral 

11 1,41% 

 Outras 510 65,47% 

 Total 779 100.00% 
Fonte: Adaptado da JUCERJA (2019). 

 

Como é possível observar por meio da análise da Tabela 1, a atividade que 

mais houve abertura de empresas em Campos dos Goytacazes foi o Comércio 

Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios, com 3,59% do total. Segundo Toni 

(2018) citando Marcelo Prado, diretor titular adjunto do Comitê da Cadeia Produtiva 

da Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário da Federação das Indústrias do estado de 

São Paulo- FIESP (COMTEXTIL), a estimativa é que até 2021 haja um crescimento 

acumulado de 13% do mercado de moda no país, com média de 3,1% ao ano, o que 

pode acarretar em um recorde de produção de 6,68 bilhões de peças. A expectativa 
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para o ano 2019, de acordo com a empresa Inteligência de Mercado (IEMI) é de 

expansão no varejo de vestuário de 3% em peças e 3,4% em receita. 

Assim, devido ao fato de ter se verificado a importância das MPEs no Brasil e 

em Campos dos Goytacazes para a geração de emprego e renda e considerando a 

importância do segmento de mercado ligado à moda para a cidade de Campos e 

dado que também se observou que boa parte das MEs possui uma mortalidade 

precoce, neste estudo pretendeu-se responder à seguinte questão: quais são os 

fatores que determinam o tempo de vida de microempresas em Campos dos 

Goytacazes, considerando o segmento de varejo de vestuário no ano de 2019? 

 

1.2 Hipótese 

 

Questões relacionadas à gestão das MEs são determinantes significativos e 

que mais influenciam o tempo de vida de microempresas do segmento de varejo de 

vestuário, na cidade de Campos dos Goytacazes no ano de 2019de acordo com 

uma comparação entre as mesmas. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é verificar e mensurar o impacto dos 

determinantes no tempo de vida das microempresas do segmento de varejo de 

vestuário situadas em Campos dos Goytacazes em 2019.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema pesquisado; 

 

b) Descrever, por meio da revisão de literatura, as principais causas que podem 

levar à falência precoce das MPEs no Brasil; e, 
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c) Estimar e analisar as relações entre os determinantes do tempo de vida das 

microempresas do segmento de varejo de vestuário situadas em Campos dos 

Goytacazes em 2019. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Classificação de Micro e Pequenas Empresas 

 

Há distintas formas de classificar empresas no Brasil: a Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) as classificam por meio de sua receita bruta anual. Enquanto o SEBRAE e 

a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) baseiam sua classificação de 

empresas no número de empregados que as compõe.  

Conforme Brasil (2019),utilizando a receita bruta anual como critério, a Lei 

Geral homogeneizou o conceito de micro e pequena empresa como: microempresa 

é a sociedade empresária que possui a receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

360.000,00; empresa de pequeno porte é a sociedade empresária que possui a 

receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(sendo estes valores referentes às receitas oriundas do mercado interno). Ademais, 

a Lei criou o microempreendedor individual que se refere a um indivíduo que 

trabalha de forma autônoma e se legaliza como pequeno empresário optante pelo 

Simples Nacional, cuja receita bruta anual é de até R$ 81.000,00. 

Destaca-se que a classificação do BNDES (2019) está de acordo com a 

classificação estabelecida pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 

acrescentando a definição de média empresa, sendo esta a sociedade empresária 

que possui a receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00 e igual ou inferior a R$ 

300.000.000,00; e a definição de grande empresa, como a sociedade empresária 

que possui a receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00. 

Já, o SEBRAE-SC2 afirma que o SEBRAE, de modo geral, se baseia no 

critério por número de empregados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), como norma de classificação do porte das empresas, para fins 

bancários, ações de tecnologia, exportação e outros. Ainda segundo SEBRAE-

SC, no entanto, tal critério não tem fundamentação legal, visto que para fins legais, 

 
2SC se refere ao Estado de Santa Catarina. 
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considera-se o previsto na legislação do Simples (Lei 123 de 15 de dezembro de 

2006). 

Segundo o SEBRAE (2018a,c), a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 

também chamada de Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, instituída pela Lei Complementar 123/2006, conforme disposto na 

Constituição Federal, é a responsável por estabelecer um tratamento simples, 

distinto, que favorece as MPEs e que tem como finalidade colaborar para 

impulsionar o desenvolvimento e a competitividade das MPEs do Brasil, devido tais 

empresas serem importantes para a geração de emprego, distribuição de renda, 

inclusão social, diminuição da informalidade e para fortalecer a economia. Assim, o 

governo tem um papel fundamental, por ser o agente que pode promover um 

ambiente propício para impulsionar a consolidação e a competitividade das 

pequenas empresas.  

Conforme o SEBRAE (2018a), por meio desta Lei, foi estabelecido o regime 

tributário especificamente para pequenos negócios, que garante a redução da carga 

de impostos e a simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, chamado 

de Simples Nacional, sendo que tal Lei também prevê a redução da burocratização, 

maior facilidade de acesso ao mercado, ao crédito e à justiça. Segundo o mesmo, 

todas as atividades econômicas, excluídas as específicas que foram vedadas, 

podem optar pelo Simples Nacional, que possui somente um critério: o máximo de 

faturamento de R$ 4,8 milhões, sendo que para MPEs o Simples Nacional reúne oito 

impostos em uma única guia (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CPP, ICMS e 

ISS), tendo a observação de que no caso de empresas que faturem entre R$3,6 

milhões e R$4,8 milhões o ISS e ICMS são recolhidos no regime geral; enquanto 

que no caso do microempreendedor individual, o Simples Nacional reúne três 

impostos em uma única guia (CPP, ICMS e ISS), que é recolhido em valores 

mensais fixos, independentemente da sua receita bruta, possuindo a isenção dos 

demais impostos. 

 

2.2O comportamento humano em relação à moda 

 

Para Nunes e Gustavo (2004), a moda tem o papel de estimular a observação 

e a interpretação de pessoas, além de expressar suas “relações de comportamento”, 
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sendo associada ao prazer que o indivíduo possui de observar e ser observado, 

sendo assim um meio de valorizar a vaidade do ser humano. Os autores ainda 

ressaltam que a moda está conectada com uma forma de socialização na qual as 

pessoas se expressam por meio da sua aparência, e esta, por sua vez, os insere em 

certo grupo social. “O valor do vestuário e do universo da moda ganha destaque no 

mundo ocidental, uma vez que torna inevitável para os indivíduos o processo de se 

vestir e de se expressar por meio da roupa. (...)” (NUNES e GUSTAVO, 2004, p.32). 

 

O vestuário e todos os objetos que designam um sistema de moda 
mudam em função das referências e preferências de seus usuários. 
Simbolizam a personalidade, um estado de espírito ou um 
sentimento de pertencimento a uma determinada camada ou função 
social (NUNES e GUSTAVO, 2004, p.32). 

 

É notável que a moda muda o tempo todo, e à medida que as coleções são 

substituídas, os consumidores querem acompanhar as tendências. Segundo Cobra 

(2008), só há um fator que permanece o mesmo na moda: a mudança, e esta iniciou 

na indústria. Contudo, é no varejo que elementos emocionais e racionais se juntam 

com a finalidade de induzir o consumo de moda. Ainda segundo o autor, o processo 

de escolher um artigo de moda decorre da maneira como um indivíduo opta, 

organiza e compreende as informações que recebe para formar uma imagem que 

tenha significado no mundo em que vive.  “Ao receber um produto de moda, o 

consumidor espera receber o poder da recompensa, ou seja, da aceitação social, 

pela escolha realizada” (COBRA, 2008, p.18).  

Ainda conforme Cobra (2008), a comunicação é a grande responsável por 

influenciar grande parte do consumo de artigos de moda em todo planeta, sendo que 

por meio da internet, da televisão, revistas, entre outros, as pessoas são submetidas 

a uma série de propagandas contendo ofertas de artigos de moda, promoções, etc. 

independentemente do local em que esteja. “A moda em um ambiente influenciado 

pela mídia torna os consumidores seus dependentes. (...)” (COBRA, 2008, p.23). 

 De acordo com Corrêa (2012), por meio da evolução do comportamento dos 

indivíduos, nota-se que a moda depende dos acontecimentos e das expectativas dos 

consumidores, devido ao fato de que os indivíduos são capazes de se adaptar 

perante as dificuldades do dia a dia e procuram aliar bem estar e conforto com o 

luxo, dessa forma. O comportamento do consumidor varia com o decorrer da história 
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e a moda segue as tendências que beneficiam não somente as necessidades da 

maioria, mas também as frivolidades dos principais consumidores da classe alta. 

 

2.3Varejo de Vestuário no Brasil 

 

Conforme Prado (2018), devido à crise e à redução do mercado até metade 

do ano de 2018, mais de 17 mil lojas especializadas em moda deixaram de 

funcionar. Esse número representa 10% do total destas lojas, em sua maior parte, 

lojas independentes3 de pequeno porte. Na Figura 1, apresenta-se o comportamento 

do varejo de vestuário para o período de 2014 a 2018.  

 

 

Figura 1: Evolução do varejo de vestuário no Brasil, de 2014 a 2018. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IEMI (2018) 

 

 

Segundo o IEMI (2018), e conforme pode ser visto na Figura 1, depois de dois 

anos de dificuldades (2015 e 2016), nos quais o varejo de vestuário no país somou 

uma redução de 11% no volume de peças comercializadas, o ano de 2017 

apresentou uma relevante recuperação das vendas para o setor. Segundo Prado 

(2018), o varejo de Moda no Brasil, em 2018, contava com aproximadamente 149 

mil pontos de vendas no país, considerando todos os principais canais de venda do 

varejo físico, incluindo as lojas especializadas e não especializadas no segmento.  

 
3Não organizadas em rede. 
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Também pode ser visualizado na Figura 1, que estes canais somados foram 

responsáveis, em 2017, por movimentaram mais de R$ 220 bilhões em receitas 

anuais, o que significa um aumento de 8% se comparado ao ano 2016, com a 

comercialização de 6,24 bilhões de peças do vestuário. Ainda segundo o IEMI 

(2018), estes valores deixam o segmento de moda entre um dos mais relevantes 

mercados do Brasil, suprido essencialmente pelas lojas especializadas, nas quais se 

inserem as lojas independentes, sendo a maior parte destas, multimarcas 

responsáveis por escoar 36% das peças adquiridas no varejo físico.  

Apesar da alta expectativa de que em 2018 o varejo de vestuário tivesse 

resultados tão promissores quanto em 2017, o resultado foi adverso com redução da 

quantidade de peças vendidas e consequente redução de receita se comparado a 

2017, conforme pode ser verificado na Figura 1. Segundo Fernando Pimentel, 

presidente da ABIT(Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), citado 

por Sousa (2018), três eventos que contribuíram de forma negativa no desempenho 

do varejo de vestuário no Brasil, em 2018, foram: 1) a greve dos caminhoneiros que 

causou perca de itens produzidos e que não chegaram aos pontos de venda; 2) a 

Copa do Mundo de futebol que teve como efeito negativo a redução do fluxo de 

consumidores no varejo nos dias de jogo; e 3) o inverno, pouco rigoroso. 

Para Prado (2018), em períodos de recuperação econômica, por mais lenta 

que seja os canais especializados em moda se encontram em condição de extrema 

concorrência, com disputas que estão além do âmbito de preços, visto que os 

clientes estão mais exigentes, havendo assim uma necessidade crescente em 

termos de ambientação de loja, atendimento e, principalmente, design, coordenação, 

variedade e inovação contínua de produtos. 

No entanto, como já mencionado, a expectativa para 2019, de acordo com o 

IEMI (Inteligência de Mercado), é de expansão no varejo de vestuário de 3% em 

peças e 3,4% em receita. Também conforme a IEMI, em matéria do Bom Dia 

Brasil, TV Globo, o diretor do IEMI, Marcelo Villin Prado divulgou o desempenho do 

varejo de vestuário do Brasil nos dois primeiros meses de 2019: houve uma 

expansão de 4,1% em número de peças (por volta de 820,2 milhões de peças) e de 

4,7% em receita (movimentando algo entorno de R$ 29,3 bilhões) em comparação 

aos primeiros dois meses de ano anterior, que totalizou 787,6 milhões de peças e 

R$ 28,0 bilhões em receita. 
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2.4O Empreendedorismo no Brasil e o Papel do Empreendedor 

 

De acordo com Ferreira et al. (2012), no Brasil, o empreendedorismo 

começou a evidenciar-se entre os anos 1980 e 1990, período em que se criaram 

instituições como o SEBRAE, com o objetivo de apoiar novos empresários a 

desenvolver seus negócios, dando apoio para a legalização de empresas, assim 

como consultorias para solucionar dificuldades de negócios em andamento. Ainda 

segundo os autores, na segunda década dos anos 2000, a sociedade brasileira 

passou por grandes mudanças quanto às relações trabalhistas, considerando a 

elevação do número de mão de obra qualificada e as modificações sofridas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, no que se refere ao maior destaque para os 

contratos entre empregados e empregadores.  

 

(...) Ao que tudo indica, há uma tendência de que o emprego 
tradicional esteja sendo paulatinamente substituído por outras formas 
de vínculo entre o capital e o trabalho, e uma das alternativas aponta 
para a criação de novas empresas, situação que vem ocorrendo de 
maneira acelerada no Brasil (FERREIRA et al., 2012, p.813). 

 
 

Segundo Dornelas (2008), há dois conceitos de empreendedorismo: o 

empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. 

Segundo o mesmo, o primeiro refere-se ao caso em que o empreendedor tem um 

objetivo claro, planeja antes de abrir um negócio, visando o crescimento do mesmo 

e a geração de lucros, empregos e riqueza; enquanto que o segundo refere-se ao 

indivíduo que busca empreender devido à falta de alternativas por se encontrar 

desempregado e sem perspectivas de encontrar emprego; sendo assim, os negócios 

destes geralmente são abertos sem planejamento, de maneira informal, e a maioria 

acaba fechando rapidamente, não trazendo desenvolvimento econômico e 

intensificando as estatísticas de nascimento e mortalidade dos negócios.  

Ainda conforme Dornelas (2008), o empreendedorismo por necessidade é 

mais comum em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o que afeta a 

atividade com um todo, logo é necessário que haja apoio ao empreendedorismo 

de oportunidade nesses países. Então, tem-se que no Brasil, historicamente, o nível 

de empreendedorismo de necessidade é maior que o nível de empreendedorismo de 

oportunidade. Contudo com o passar dos anos é notável a melhora e até reversão 

desta tendência (DORNELAS, 2008). Assim, na Figura 2, apresenta-se a evolução 
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dos empreendedores por oportunidade em percentual da taxa de empreendedorismo 

inicial (TEA) para o período de 2002 a 2018, considerando-se o percentual da 

população de 18 a 64 anos. Sendo TEA, a Taxa de Empreendedorismo Inicial que 

considera negócios nascentes, com até três meses de operação, e novos: com três 

a 42 meses (3,5 anos) de operação. 

 

 

Figura 2: Evolução do Empreendedorismo Motivado pela Oportunidade (em %), de 
2002 a 2018. 

Fonte: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor -GEM- (SEBRAE e Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade -IBQP, 2018). 

 

A Figura 2 comprova que a reversão apontada por Dornellas (2008) é uma 

realidade. Pode-se observar também que de 2002 a 2013 houve uma tendência de 

crescimento do percentual de empreendedorismo por oportunidade e, apesar da 

pequena queda de tal percentual ocorrida entre 2013 e 2014 e da queda maior entre 

2014 e 2015, provavelmente efeito da crise que atingiu o país nessa época, volta a 

haver uma tendência de crescimento de 2015 a 2018, sendo que desde 2003, o 

percentual de empreendedorismo por oportunidade é maior que o percentual de 

empreendedorismo por necessidade. Já, na Figura 3, apresenta-se a evolução das 

taxas Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA), a Taxa de Empreendedores 

Estabelecidos (TEE) e Taxa de Empreendedorismo Total (TE) em (%), considerando 

2002 a 2018, também considerando o percentual da população de 18 a 64 anos. 

Sendo TEA, a Taxa de Empreendedorismo Inicial que considera negócios 

nascentes, com até três meses de operação, e novos: com três a 42 meses (3,5 

anos) de operação; TEE, a Taxa de Empreendedores Estabelecidos que considera 

negócios com mais de 42 meses (3,5 anos) de operação e TE, que é a Taxa de 

Empreendedorismo Total, que leva em conta tanto a TEA quanto a TEE. Os 
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empreendedores com mais de um negócio são contabilizados mais de uma vez, 

sendo assim o somatório das taxas parciais pode ser divergir da taxa total. 

 

 

Figura 3: Evolução das Taxas TEA, TEE e TE em (%), considerando 2002 a 2018 
Fonte: Extraído Global Entrepreneurship Monitor -GEM- (SEBRAE e Instituto Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade -IBQP, 2018). 

 

De acordo com a análise da Figura 3, verifica-se que o Brasil, em 2018, 

apresentou um valor de 38% na Taxa de Empreendedorismo Total, que considera 

tanto novos empreendedores quanto proprietários de empresas já estabelecidas, 

com base nessa taxa. Com isso, estima-se que cerca de 52 milhões de brasileiros 

entre 18 e 64 anos estavam envolvidos com alguma atividade empreendedora, 

podendo esta ser voltada à formação de estabelecimento de um novo 

empreendimento ou voltada à manutenção de empreendimentos já estabelecidos.  

Também conforme Figura 3, tal percentual de empreendedores totais de 38% 

alcançado em 2018 foi o segundo maior observado no período de 2002 a 2018, 

sendo menor somente ao percentual de 39,3% registrado em 2015, e expresso um 

aumento de dois pontos percentuais comparado a 2016 e a 2017. Considerando às 

taxas de empreendedores iniciais (TEA) e estabelecidos (TEE), nota-se que no ano 

de 2018 a TEE (20,2%) está acima da TEA (17,9%) o que leva a supor que 2018 foi 

um ano em que se consolidou empreendimentos criados em períodos anteriores. 
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Conforme Schumpeter (1997), um indivíduo apenas deve ser considerado um 

empresário (empreendedor) quando ele estiver realizando novas combinações 

(inovações); logo, ele perde esse caráter quando tiver montado seu negócio e/ou 

quando estiver apenas dedicando-se a gerenciá-lo. Sendo assim, há um “estado” 

empresário e outro de não “ser” empresário. 

 
(...) Essa é a regra, certamente, e assim é tão raro alguém 
permanecer sempre como empresário através das décadas de sua 
vida ativa quanto é raro um homem de negócios nunca passar por 
um momento em que seja empresário, mesmo que seja em menor 
grau (SCHUMPETER, 1997, p.86). 

 

Ainda de acordo com Schumpeter (1997), a realização de novas combinações 

seriam os empreendimentos e cabe aos empresários realizá-las, sendo que para 

que haja inovação é necessário orientação. Tem-se que para Schumpeter (1997), é 

a busca incessante pela inovação que impulsiona o progresso econômico.  

Para Chiavenato (2008), o empreendedor é o indivíduo capaz de fazer 

acontecer, porque é sensível para os negócios, tem senso financeiro e é capaz de 

reconhecer oportunidades; assim consegue transformar ideias em realidade, tanto 

para proveito pessoal quanto para proveito comunitário. Por ser criativo e possuir 

muita energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseverança, que, 

combinados de forma adequada, permitem que ele transforme uma ideia simples e 

pouco estruturada em algo concreto e bem-sucedido no mercado. 

Por sua vez, Dornelas (2008), afirma que um empreendedor deve possuir três 

tipos de habilidades: técnicas, gerenciais e características pessoais. 

 
(...) As habilidades técnicas envolvem saber escrever, saber ouvir as 
pessoas e captar informações, ser um bom orador, ser organizado, 
saber liderar e trabalhar em equipe e possuir know-how técnico na 
sua área de atuação. As habilidades gerenciais incluem as áreas 
envolvidas na criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma 
nova empresa: marketing, administração, finanças, operacional, 
produção, tomada de decisão, controle das ações da empresa e ser 
um bom negociador. Algumas características pessoais (...) incluem: 
ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ser orientado a 
mudanças, ser persistente e ser um líder visionário. (...) 
(DORNELAS, 2008, p.24). 

 

Segundo o SEBRAE-MS4 (2012), o indivíduo empreendedor possui 

essencialmente o espírito criativo e pesquisador, estando frequentemente em busca 

 
4 MS ao refere ao Estado do Mato Grosso do Sul 
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de novas oportunidades e novas soluções, sempre observando as necessidades dos 

indivíduos. Ainda segundo o mesmo, tem-se que por natureza o empreendedor de 

sucesso procura novos negócios e possibilidades e se preocupa constantemente 

com a melhoria contínua do produto, sendo que onde a maioria das pessoas veem 

somente dificuldades e fracassos, o empreendedor deve ser otimista e procurar o 

sucesso, além das dificuldades. 

 

2.5 Determinantes do Tempo de Vida de Micro e Pequenas Empresas 

 

Conforme Chiavenato (2008), para um negócio ter sucesso é necessário 

saber prevenir ou anular as ameaças, assim como reconhecer as oportunidades em 

ambientes conturbados para com isso escolher o empreendimento mais vantajoso e 

passível ao êxito, sendo algumas razões para indivíduos investirem em um negócio 

próprio: forte desejo de ser independente profissionalmente, trabalhar com o que 

gosta, desejo de ser reconhecido e ter prestígio, desejo de desenvolver a própria 

iniciativa, oportunidade de ganhar mais do que quando trabalhava para outro, 

descoberta de uma oportunidade que outros ignoraram ou subestimaram, entre 

outros.  

Para Teixeira, Dantas e Barreto (2015), o planejamento estratégico evidencia 

as ações positivas que uma empresa pode ter em relação ao ambiente no qual ela 

esteja atuando, por meio da análise interna e externa do mesmo, com o objetivo de 

determinar quais são seus pontos fortes e fracos, assim como identificar as ameaças 

e oportunidades. Para a realização de tal planejamento é importante a ajuda de 

profissional, principalmente para os empresários com poucos conhecimentos de 

gestão e/ou falta de experiência no ramo. 

Bonacim, Cunha e Corrêa (2009) realizaram uma pesquisa de campo 

envolvendo nove empreendedores que tiveram que encerrar suas respectivas 

empresas. Os autores observaram que os fatores que contribuíram para o 

encerramento das mesmas foram, principalmente, devido à falta de informações 

sobre o negócio, assim como pela ausência de planejamento administrativo dos 

proprietários. O que reforça a importância da ajuda profissional, assim como da 

busca por capacitação pelo próprio empresário. 
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Além disso, ainda conforme a pesquisa de Bonacim, Cunha e Corrêa (2009), 

informações obtidas com os micro e pequenos empresários que participaram da 

pesquisa apontaram que as principais dificuldades enfrentadas pelos micro e 

pequenos empresários foram a inadimplência dos clientes; elevada carga de 

tributos; elevada concorrência; escassez de trabalhador especializado; falta de 

capital de giro e de financiamentos para pequenas empresas; ponto comercial 

inadequado; baixa clientela; falta de fidelização de clientes; e, dificuldades 

financeiras em geral, por exemplo endividamento decorrente da má administração 

dos recursos disponíveis. Sendo que a maioria das dificuldades relacionadas à 

questão financeira pode ser revertida caso seja feita uma adequada projeção das 

futuras das necessidades financeiras. 

De acordo com Santos (2000), o atendimento pode ser visto como um fator 

determinante para a conquista e a manutenção de clientes, tornando-se fundamental 

para a sobrevivência da empresa. Segundo Bogmann (2000), 65% dos clientes 

perdidos na empresa são devido à indiferença do pessoal que os atendem, ou seja, 

falta de qualidade no atendimento. O que evidencia a importância de um bom 

atendimento, e consequentemente, da capacitação dos funcionários.  

Conforme os estudos de Ferreira et al. (2012), notou-se a inexistência de um 

fator específico, no qual se possa atribuir a responsabilidade de forma isolada pelo 

encerramento precoce de uma empresa. Contudo, verificou-se que fatores 

relacionados à mortalidade se mostram muito interligados e dependem, em sua 

maioria, da atuação do empreendedor, que tende a influenciar demasiadamente no 

desempenho do negócio e seu eventual sucesso ou fracasso. O que reforça mais 

uma vez a importância da capacitação do empresário com cursos principalmente na 

área gerencial. 

Assim, a partir dos estudos de Ferreira et al. (2012) constatou-se que fatores 

como falta de qualidade e a padronização dos produtos e serviços, assim como 

medo de inovar, falta de planejamento, dificuldade em conquistar e gerenciar 

clientes, ponto e atendimento inadequados, alta inadimplência, baixo poder 

aquisitivo dos clientes, falta de realização de propaganda ou marketing, falta de 

cadastro de clientes, alta concorrência estão associados à mortalidade precoce das 

empresas. Em tempo, ressalta-se que um instrumento que auxiliaria o empresário a 

evitar a maioria de tais fatores seria o plano de negócio. Conforme Greatti (2004), 

por meio da elaboração de um o plano de negócio, o empresário é capaz de pensar 



29 
 

e de analisar, de forma cuidadosa, detalhes intrínsecos à empresa, considerando 

possíveis riscos e desafios, assim como a potencialidade e viabilidade do negócio, 

antes mesmo de utilizar recursos próprios ou de terceiros em um empreendimento 

que possui como base apenas a simples intuição. Sendo assim, mesmo não 

eliminando todos os riscos, esse instrumento ajuda o empresário a tomar decisões e 

a atingir seus objetivos de modo mais direto e expressivo. 

De acordo com pesquisa realizada em 2016 pelo SEBRAE (2016), com uma 

amostra de 2.006 empresas constituídas nos anos de 2011 e de 2012 no Brasil, 

confirmou-se que não existe somente um fator que determine o fechamento das 

empresas, reforçando o que outros estudos já afirmavam: a mortalidade de 

empresas está associada a uma combinação de “fatores contribuintes”. Tal pesquisa 

apontou como principais fatores contribuintes: i) o tipo de ocupação dos empresários 

antes da abertura (se desempregado ou não); ii) a experiência e/ou conhecimento 

do empresário anterior no ramo; iii) a motivação para a abertura do negócio; iv) o 

planejamento adequado do negócio antes da abertura; v) a qualidade da gestão do 

negócio; e,vi) a capacitação dos donos em gestão empresarial. 

Em outra pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007), observou-se que para os 

empresários entrevistados “o alcance de bons resultados estava alicerçado em ter 

bom conhecimento do mercado em que atuava; boa estratégia de vendas; 

persistência, perseverança e criatividade; bom administrador e busca pelo uso de 

capital próprio” (SEBRAE, 2007, p. 35). 

Gava e Martins (2016) também concluem para a inexistência de um único 

fator específico que seja capaz de explicar o motivo de muitas empresas encerarem 

suas atividades com poucos anos de atuação; e, portanto, presumem que a união de 

uma série de situações e ações, ou a ausência delas, são as responsáveis por 

ocasionar a morte prematura das MPEs. Estes autores também observaram em sua 

pesquisa que muitas vezes o que faz uma empresa ir à falência, essencialmente, é o 

fato de a mesma não ser capaz de atender ao mercado em que atua e não ser 

capaz de fornecer a ele sua proposta de valor, o que leva ao não reconhecimento da 

empresa, diminuindo o retorno relativo ao seu investimento em produtos e serviços 

ofertados.  

Ainda segundo Gava e Martins (2016), para se obter sucesso em um negócio 

é necessário ofertar novos produtos e serviços, sempre atentando para a melhoria 

na qualidade (sendo esta não um diferencial e sim requisito básico) e rapidez de 
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atendimento, o que eleva as condições para atrair e fidelizar clientes, facilitando seu 

acesso, trazendo soluções para problemas e conquistando sua satisfação. Por outro 

lado, a excelência é um diferencial que deve ser perseguida incansavelmente.
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3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos necessários ao alcance dos objetivos deste 

trabalho foram divididos em duas partes: tanto uma análise descritiva quanto um 

modelo econométrico, foram elaborados para analisar os dados adquiridos a partir 

do estudo do caso para o setor varejista de vestuário em Campos dos Goytacazes 

em 2019. Ressalta-se que a coleta de dados ocorreu via entrevistas 

semiestruturadas visando atender aos objetivos da presente pesquisa que consistem 

em identificar quais são os determinantes do tempo de vida de Microempresas do 

segmento de vestuário situadas em Campos dos Goytacazes no ano de 2019. Isto 

posto, o tipo de pesquisa adotado foi o estudo de caso, pois nele o pesquisador 

costumar usar de uma variedade de dados coletados em distintos momentos, por 

meio de várias fontes de informações. E o tipo de análise foi a de dados em corte 

transversal, visto que as variáveis foram coletadas no mesmo ponto do tempo. 

 

3.1Procedimentos para a obtenção dos dados 

 

Primeiramente, realizou-se uma revisão de literatura objetivando um melhor 

entendimento quanto à importância das MPEs no Brasil, assim como se abordou 

sobre a Classificação da Micro e Pequena, sobre o comportamento humano em 

relação à moda, sobre o varejo de vestuário no Brasil, sobre o Empreendedorismo 

no Brasil e o Papel do Empreendedor, bem como se procurou identificar quais são 

os principais determinantes do tempo de vida de micro e pequenas empresas 

apontados por outros autores. Desta forma, reuniram-se dados de pesquisas 

estatísticas sobre a influência das MPEs na geração de postos de trabalhos e na 

geração de renda no Brasil, sobre a distribuição das MPEs por setor de atividade 

econômica, assim como distribuição das MPEs por região, e sobre a taxa de 

sobrevivência das empresas nos dois primeiros anos de existência. Visto que as 

microempresas (MEs) são, de acordo com SEBRAE (2016), as empresas que 

possuem o maior peso no encerramento dos Pequenos Negócios, é neste tipo de 

empresa que o presente trabalho se concentrou. 
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Tal levantamento de dados secundários foi feito principalmente via 

publicações do SEBRAE por meio da análise de relatórios, estudos e dados 

estatísticos divulgados pelo mesmo, no período de 2016 a 2018. Além disso, para a 

coleta de dados primários foi utilizada uma amostra aleatória simples das MEs dos 

segmentos de vestuário localizadas na área central de Campos dos Goytacazes, 

que pode ser vista na Figura 4, considerando que a cidade possui a maior 

concentração de MEs em seu centro de acordo com dados disponibilizados pela 

Secretária de Fazenda de Campos. 

 

 

Figura 4: Mapa do Centro de Campos dos Goytacazes/RJ. 
Fonte: Extraído do Google Maps, 2019. 

 

Conforme a PMGC (2018), tem-se que a estruturação do município é 

caracterizada por divisão espacial, onde na região central (Figura 4) concentra-se o 

comércio de caráter mais popular. Ainda, segundo a PMCG (2018), o comércio se 

destaca na economia da cidade, uma vez que Campos dos Goytacazes tem sua 
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atividade produtiva essencialmente concentrada no comércio e na prestação de 

serviços, seja na formação de geração de renda, seja na criação de postos de 

trabalho.  

Vale lembrar que o segmento de varejo de vestuário foi escolhido, pois além 

deste estar inserido na atividade econômica com a maior quantidade de 

microempresas, o comércio, foi o segmento em que houve mais constituição de 

empresas no município de Campos dos Goytacazes no primeiro semestre de 2019 

de acordo com dados da JUCERJA. Sendo assim, procurou-se a Secretaria 

Municipal de Fazenda de Campos dos Goytacazes, que é o órgão responsável pela 

fiscalização e emissão de alvará de funcionamento de empresas no município, para 

obter dados referentes à quantidade de microempresas do segmento de vestuário 

em Campos. De acordo com a mesma, até o início de junho de 2019, existiam 704 

empresas deste segmento inscritas no município, sendo que a maioria destas 

(44,6%) se concentrava no Centro da cidade. 

Além disso, foi necessário calcular o tamanho da amostra de modo a se obter 

resultados representativos da população total (varejistas do setor de vestuário). 

Assim, dado a população finita, para determinar o tamanho da amostra, utilizou-se a 

Equação (1) na qual a determinação da amostra (n) é feita a partir da estimativa da 

proporção populacional. 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑥 �̂� 𝑥 �̂� 𝑥 (𝑍𝛼

2
)2

�̂� 𝑥 �̂� 𝑥 (𝑍𝛼
2

)2+(𝑁−1) 𝑥 𝐸2                                                                        (1) 

 

em que N compreende o tamanho da população, n refere-se ao número de 

indivíduos na amostra. 𝑍𝛼

2
 expressa nível de confiança escolhido. p expressa à 

proporção populacional de indivíduos pertencentes à categoria estudada. q 

compreende à proporção populacional de indivíduos não pertencente à categoria 

estudada (q = 1 – p). E expressa à margem de erro. Logo, calculando-se a amostra 

a partir da Equação 1, admitindo uma margem de erro de 10% e um nível de 

confiança de 90%, tem-se a quantidade amostral a ser estudada, que foi de 56 

estabelecimentos.   
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3.2 Procedimento de elaboração das entrevistas semiestruturadas 

 

Após determinada a amostra, a elaboração das entrevistas semiestruturadas 

considerou como base a revisão de literatura e buscou-se, a partir do roteiro 

proposto (ver apêndice) adquirir informações qualitativas e quantitativas referentes 

aos prováveis determinantes do tempo de existência de mercado das Mês do 

segmento varejo de vestuário situadas no centro da cidade de Campos dos 

Goytacazes. Para tal, a entrevista semiestruturada consistiu de perguntas abertas e 

fechadas e não houve necessidade de identificação por parte das empresas, como, 

por exemplo, o nome do dono ou da própria empresa. 

As perguntas abertas foram formuladas com o objetivo de se adquirir 

informações gerais sobre o perfil do empreendedor, do empreendimento e do 

ambiente externo, enquanto que com as perguntas fechadas, o intuito era uma 

análise mais quantitativa das informações por meio de análise estatística descritiva e 

estimação do modelo econométrico.  

No total foram feitas 44 perguntas dividas em duas seções: a primeira 

buscando definir o perfil do empresário (com perguntas referentes à idade, sexo, 

escolaridade, experiência anterior no ramo, motivos de abrir a empresa, entre 

outros) e a segunda buscando definir as características das empresas (com 

perguntados sobre tempo de atividade, conhecimentos que foram buscados antes 

de abrir a empresa, como são feita a gestão financeira, projeção de situação 

financeira, quantidade de funcionários, referente a concorrentes, diferencial da 

empresa, entre outros). 

 

3.3 Descrição das variáveis 

 

Nesta seção, apresentam-se as variáveis selecionadas a partir do roteiro da 

entrevista semiestruturada e que compuseram a base de dados utilizada na 

modelagem econométrica. Assim, tem-se: 

 

a) Tempo de vida (TV): É o tempo em que a microempresa atua no mercado, 

considerando desde o ano de abertura ao momento da entrevista e contado 

em anos; 
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b) Idade (Id): É a idade do empresário. Variável qualitativa do tipo 0־se tem mais 

de 36 anos e 1־se tem entre 18 e 30 anos; 

c) Curso na área empresarial (Curso): Variável qualitativa do tipo 0־ o 

empresário não possui curso na área empresarial e 1־ o empresário possui 

curso na área empresarial; 

d) Experiência no ramo (Exper): Variável qualitativa do tipo 0־ o empresário não 

tinha experiência no ramo antes de abrir a empresa e 1־ o empresário tinha 

experiência no ramo antes de abrir a empresa; 

e) Origem do Capital de abertura (Cap): Variável qualitativa do tipo 0־ capital de 

terceiros (considera-se empréstimo, seja bancário ou não) e 1־ capital próprio;  

f) Plano de negócios (PN): Variável qualitativa do tipo 0־ não houve plano de 

negócios e 1- houve plano de negócios; 

g) Ajuda Profissional (AP): Variável qualitativa do tipo 0־ o empresário não 

utilizou algum tipo de ajuda profissional para traçar um planejamento 

estratégico e financeiro para a empresa e 1־ o empresário utilizou algum tipo 

de ajuda profissional para traçar um planejamento estratégico e financeiro 

para a empresa; 

h) Projeta as futuras necessidades financeiras (PFNF): Variável qualitativa do 

tipo 0־ empresário não projeta as futuras necessidades financeiras e 1־o 

empresário projeta as futuras necessidades financeiras; 

i) Funcionários (Func): Quantidade de funcionários das empresas considerando 

a época da entrevista; 

j) Capacitação para funcionários (Capac): Variável qualitativa do tipo 0־a 

empresa não oferece capacitação para seus funcionários e 1־a empresa 

oferece capacitação para seus funcionários; 

 

3.4 Pressupostos básicos e procedimentos econométricos 

 

Visando o objetivo de verificar e mensurar o impacto dos determinantes no 

tempo de vida das microempresas do segmento de varejo de vestuário situadas em 

Campos dos Goytacazes, em 2019, formulou-se a Equação 2, onde se apresenta 

um modelo econométrico para mensurar a relação entre os determinantes 

apontados na literatura e o tempo de vida das empresas. 
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𝑇𝑉𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑑𝑖 + 𝛽2𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖 + 𝛽4𝐶𝑎𝑝𝑖 + 𝛽5𝑃𝑁𝑖 + 𝛽6𝐴𝑃𝑖 + 𝛽7𝑃𝐹𝑁𝐹𝑖 +

𝛽8𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖 + 𝛽9𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖 + 𝜀𝑖                                                                                                                                (2) 

 

em que i simboliza unidades,𝛽𝑠 são os parâmetros a serem estimados,𝐼𝑑𝑖, 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑖, 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖,𝐶𝑎𝑝𝑖,𝑃𝑁𝑖,𝐴𝑃𝑖, 𝑃𝐹𝑁𝐹𝑖, 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖 e 𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖retratam as variáveis explicativas; e 𝜀𝑖 é o 

termo de erro aleatório. 

Logo, segundo a Equação (2), a variável dependente do modelo é o 

𝑇𝑉𝑖  (Tempo de vida) que se refere ao tempo de vida da empresa i. No Quadro 1 

serão apresentadas as expectativas quanto ao resultado que se espera obter 

conforme a revisão de literatura que fundamenta a análise em relação os parâmetros 

β a serem estimados.  

 

Quadro 1:Sinais esperados para as estimativas dos determinantes do tempo de vida 
das microempresas de vestuário situadas na cidade de Campos dos 
Goytacazes. 

(continua) 

Coeficientes Sinal 
esperado 

Interpretação 

 
𝜷𝟎 

 
+ 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa do 
segmento varejo de vestuário situado na cidade de Campos 
dos Goytacazes. 

 
 

𝜷𝟏 

 
 

- 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa 
conforme idade do empresário. O sinal negativo refere-se 
ao fato de que empresas de empresários mais novos 
tentem a ter menos tempo de vida que empresas de 
empresários mais velhos. 

 
 

𝜷𝟐 

 
 

- 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa em 
que o gestor possui curso na área empresarial. O sinal 
negativo refere-se ao fato de que novos empresários estão 
mais preocupados em fazer cursos do que empresários 
mais antigos.  

 
 

𝜷𝟑 

 
 
- 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa cujo 
empresário tinha experiência no ramo antes de abrir a 
mesma. O sinal negativo refere-se ao fato de que quanto 
maior a experiência anterior do empresário, menor o tempo 
em que ele abriu a empresa, logo menor o tempo de vida 
da mesma. 

 
 

𝜷𝟒 

 
 

+ 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 
possui como capital de abertura, o capital próprio. O sinal 
positivo demonstra que as microempresas que foram 
abertas com capital próprio possuem tempo de vida 
superior àquelas que utilizaram capital de terceiros. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Destaca-se que a maioria das variáveis presentes da Equação (2) são 

binárias, também chamadas de variáveis dummies. Conforme Gujarati (2011), estas 

variáveis geralmente apontam a presença ou ausência de uma “qualidade” ou 

atributo e são em essência variáveis nominais, que podem ser quantificadas ao se 

formular variáveis artificiais que assumem valores de 1 ou 0, onde 1 aponta a 

presença (ou posse) de tal qualidade e 0, a falta da mesma. 

Quanto ao método de estimação, por ser uma regressão simples, será 

utilizado método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). No entanto, é preciso 

atenção para os problemas referentes à presença de multicolinearidade, 

heterocedasticidade e autocorrelação.  

Segundo Gujarati (2011), o termo multicolinearidade significa a existência de 

uma relação linear perfeita ou quase perfeita entre algumas ou todas as variáveis 

Quadro 1: Sinais esperados para as estimativas dos determinantes do tempo de 
vida das microempresas de vestuário situadas na cidade de Campos dos 
Goytacazes. 

(continua) 

Coeficientes 
Sinal 

esperado 
Interpretação 

 
 

𝜷𝟓 

 
 
- 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 
tinha um plano de negócios. O sinal negativo demonstra 
que as microempresas mais novas são as que se 
preocupam em planejar seu negócio. Conforme os dados 
primários obtidos, empresas com grande tempo de vida 
geralmente não tem plano de negócios.  

 
 
 

𝜷𝟔 

 
 
 

- 
 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa cujo 
empresário utilizou algum tipo de ajuda profissional para 
traçar um planejamento estratégico e financeiro para a 
empresa. O sinal negativo refere ao fato de que empresas 
mais novas são, em teoria, as que mais utilizam ajuda 
profissional para traçar um planejamento estratégico e 
financeiro. 

 
 

𝜷𝟕 

 
 
- 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa cujo 
empresário projeta a situação futura das necessidades 
financeiras. O sinal negativo refere-se ao fato de que 
empresas mais novas são as que mais se preocupam em 
projetar a situação futura das necessidades financeiras. 

 
𝜷𝟖 

 
+ 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa de 
acordo com o número de funcionários da mesma. O sinal 
positivo refere-se ao fato de quanto mais funcionários a 
empresa possui, maior o tempo de vida da empresa. 

 
𝜷𝟗 

 
+ 

Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 
oferece capacitação para seus funcionários. O sinal positivo 
refere-se ao fato de que quanto mais capacitação possui o 
funcionário, maior o tempo de vida da empresa. 
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explicativas do modelo de regressão. Quando há multicolinearidade perfeita, não é 

possível determinar os coeficientes de regressão das variáveis explicativas e seus 

erros-padrão serão infinitos; e, no caso de ocorrência de multicolinearidade quase 

perfeita os coeficientes de regressão, embora possam ser determinados, terão 

elevados erros-padrão (em relação aos próprios coeficientes), e, assim sendo, os 

coeficientes não poderão ser estimados com grande exatidão. Por isso, o modelo 

clássico de regressão linear pressupõe que não há multicolinearidade entre as 

variáveis explicativas. Sendo assim, algumas formas de detectar a presença de 

multicolinearidade, é ficando atento a situações do tipo: i) os intervalos de confiança 

sejam amplos, ii) altas correlações entre pares de regressores;e, iii) alto valor de R² 

(grau de ajuste do modelo) com razões t insignificantes. Caso haja presença de 

multicolinearidade, como medidas corretivas existem duas opções: fazer nada ou 

seguir alguns procedimentos, como: i) busca por informação a priori; ii) excluir 

alguma variável; iii) transformar alguma variável; iv) adicionar alguma variável; e, ou, 

v) reduzir a colinearidade em regressões polinomiais.  

Ainda segundo Gujarati (2011), a heterocedasticidade ocorre quando a 

variância do termo de erro não é constante. Com a presença de 

heterocedasticidade, os estimadores de MQO habituais, embora lineares, não 

tendenciosos e assintoticamente (em grandes amostras) distribuídos de modo 

normal, deixam de ter variância mínima entre todos os estimadores lineares não 

tendenciosos, consequentemente os testes t, F e𝜒2deixam de ser válidos, podendo 

levar a conclusões equivocadas. Pode-se detectar a presença de 

heterocedasticidade por meio da aplicação de alguns testes, tais como: i) Teste de 

White, iii) Teste de Breusch-Pagan-Goldfrey (BPG) ou iii) Teste de Goldfeld-Quandt. 

Para corrigir a heterocedasticidade é necessário saber se a variância do erro é 

conhecida ou não. Se for conhecida, o método mais prático é utilizar os mínimos 

quadrados ponderados. Se não for conhecida, como na maioria dos casos, é 

possível usar o procedimento de White, onde se os erros-padrão são corrigidos. 

Também segundo Gujarati (2011), a autocorrelação pode ser definida como 

“correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo ou no 

espaço” (GUJARATI, 2011, p.416). No modelo clássico de regressão linear 

pressupõe que não existe autocorrelação nos termos de erro, ou seja, “o termo de 

erro relacionado a qualquer uma das observações não é influenciado pelo termo de 

erro de qualquer outra observação” (GUJARATI, 2011, p.416). Como ocorre na 
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presença de heterocedasticidade, a presença de autocorrelação faz com que os 

estimadores de MQO deixem de ter variância mínima, ou seja, deixam de ser 

eficientes. É possível detectar a presença de autocorrelação analisando 

graficamente a relação entre os termos de erro u e û; observando se há um padrão 

cíclico, linear ou quadrático entre os termos de erro e o tempo e outras formas são 

utilizando o Teste d de Durbin-Watson, o Teste geral de BreuschGodfrey (BG) ou o 

teste LM. Com a detecção da autocorrelação, pode-se corrigir o problema: utilizando 

o método de mínimos quadrados generalizados ou aplicando o Método de Newey-

West, que é o mais comum, pela praticidade e confiabilidade. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Essa seção foi dividida em duas partes: na primeira realizou-se a análise 

descritiva dos dados coletados e na segunda foram apresentados e discutidos os 

resultados do modelo econométrico elaborado para analisar os determinantes do 

tempo de vida das microempresas do segmento de vestuário situadas em Campos 

dos Goytacazes em 2019. 

4.1 Análise descritiva dos dados coletados das microempresas do 

segmento de vestuário situadas em Campos dos Goytacazes em 2019 

 

Esta subseção foi dividida em duas: na primeira analisaram-se os dados 

referentes ao perfil dos empresários; e, na segunda os dados referentes às 

caraterísticas das empresas.  

4.1.1Perfil do empresário do segmento de vestuário de Campos 

  

Por meio da análise das respostas das entrevistas, verificou-se que 77% dos 

entrevistados eram do sexo feminino e 23% do sexo masculino, assim como se 

observou que a maioria (27%) dos entrevistados tinham entre 41 e 50 anos como 

exposto na Tabela 3 que apresenta a faixa etária dos microempresários 

entrevistados. 

 

Tabela 2: Faixa etária dos microempresários. 

Faixa Etária Frequência Porcentagem 

18 a 25 anos 7 13% 

26 a 30 anos 9 16% 

31 a 35 anos 7 13% 

36 a 40 anos 7 13% 

41 a 50 anos 15 27% 

Acima de 50 anos 11 20% 

Total: 56 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados na pesquisa. 

  

Pode-se observar também, ainda por meio da Tabela 2, que 73% dos 

entrevistados, eram empresários com mais de trinta anos de idade, podendo-se 

inferir que há poucos jovens empreendedores nesse ramo na cidade. Quanto ao 

nível de escolaridade, a maioria (46%) dos microempresários disse ter o2º Grau 

completo (57%, se considerar também aqueles que possuíam o3° Grau Incompleto) 
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enquanto apenas 21% possuíam alguma graduação completa e somente 

2%afirmaram possui curso de pós-graduação.  

Então, com base nesses dados, pode-se notar que a maioria dos 

entrevistados tinha certo grau de conhecimento técnico-acadêmico e um nível 

mínimo de educação suficiente para abrir suas próprias empresas. Sendo que, um 

fato intrigante observado, foi que, dos empresários que possuíam graduação, 

apenas 30% disseram que tal formação era em áreas relacionadas à gestão 

empresarial, tais como administração e contabilidade, como se pode notar pela 

Figura 5 que apresenta as graduações cursadas pelos empresários. 

 

 
Figura 5: Graduações cursados pelos empresários. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: Considerou-se apenas os microempresários que cursaram uma graduação, o que corresponde 

a uma amostra de 18 pessoas, sendo que apenas 12 delas, de fato, concluíram a graduação. 

  

Ressalta-se que o nível de escolaridade dos proprietários é importante, pois 

esse exerce um impacto significativo no tempo de vida das empresas. Conforme 

Hashimoto (2009), citando os resultados de um estudo realizado, em conjunto, por 

um grupo de pesquisadores do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) 

de São Paulo e do SEBRAE São Paulo, que incluía quase dois mil empresas em 

funcionamento e registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) 

entre os anos de 1999 e 2003, um empresário que possua pelo menos o segundo 
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grau completo de escolaridade tem uma probabilidade menor de encerrar as 

atividades de sua empresa do que o empresário que tem apenas o primeiro grau.  

Referindo-se à renda, 66% dos empresários responderam que a empresa é a 

sua única fonte de renda e 57% responderam que esta renda é a principal fonte de 

sustento de sua família. Tais dados apontam o grau de comprometimento do 

empresário com sua empresa, visto que quanto mais sua renda depender dela, mais 

ele se empenhará para que a mesma tenha sucesso. 

A partir da análise das entrevistas, observou-se que antes de abrir a empresa, 

50% dos entrevistados já tinham experiência no ramo, enquanto 48% não tinham e 

2% não responderam. Quanto à principal atividade exercida antes de abrir a 

empresa, a maioria (55%) respondeu que era funcionário de empresa privada, como 

pode ser visto na Figura 6 que apresenta a principal atividade exercida pelos 

empresários antes de abrir a empresa. 

 
Figura 6:Principal atividade exercida antes de abrir a empresa. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

  

Observa-se conforme análise da Figura 6 que apenas 20% dos 

microempresários eram estudantes antes de abrir a empresa, tal dado também pode 

ser um indicador do baixo índice de jovens empresários nesse ramo na cidade. Além 

disso, verificou-se que dos empresários que apresentaram alguma experiência 

anterior, 71% eram funcionários de outras empresas; 8% eram estudantes e 13% 
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trabalhavam como autônomos. Sendo que desses funcionários de empresas 

privadas, boa parte eram funcionários de outras lojas de vestuário. 

 No que tange ao tempo médio que os empresários levaram estudando a 

viabilidade de abrir a empresa, 27% dos entrevistados responderam que não se 

dedicaram a essa questão, 28% estudaram até seis meses, 5% estudaram até 1 

(um) ano,20% estudaram por mais de 1 (um) ano e 21% não quiseram responder. É 

fato que o tempo que o empresário estuda para abrir sua empresa é essencial para 

que o mesmo elabore um bom plano de negócios antecipadamente, assim como 

para cenários hipotéticos, melhorar suas habilidades de gerenciar empresas, além 

de planejar o funcionamento da mesma. 

Conforme Hashimoto (2009), a chance de encerramento de uma empresa 

cujo dono gastou até cinco meses planejando a mesma é superior à daquele que 

gastou pelo menos um ano ou mais nesse planejamento. Ainda conforme o estudo 

supracitado, esse resultado aponta que, mesmo que o empresário não possua 

experiência no ramo, o mesmo pode compensá-la por meio da capacitação antes de 

abrir a empresa, busca de informações e de novos conhecimentos que podem ser 

úteis para antecipar problemas e para melhor inclusão no mercado; mas, é 

necessário ter cuidado, pois planejamento demais pode ser ruim na medida em que 

engesse o negócio. 

Quando perguntados se possuíam algum curso na área empresarial, 59% 

responderam que não, sendo que a maioria dizia que não fez curso, pois aprendiam 

tudo na prática. Apenas 39% responderam que fizeram algum curso e 9% não 

responderam. Na Figura 7 apresentam-se quais foram os cursos feitos pelos 

microempresários. 
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Figura 7: Cursos feitos pelos microempresários. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: Considerou-se apenas os microempresários que fizeram algum curso, o que corresponde a 

uma amostra de 18 pessoas. 

 

Conforme Figura 7, verifica-se que o curso mais procurado foi o de vendas 

(31%), seguido pelo de administração (19%), atendimento (13%) e gestão (13%). 

Ressalta-se então que, tendo em vista que apenas a minoria dos entrevistados 

possui ensino superior completo e poucos fizeram cursos na área empresarial, um 

acompanhamento profissional é muito importante para o sucesso da empresa. Em 

relação a isso, 64% dos entrevistados afirmaram recorrerem ao SEBRAE ou 

consultores especializados em gestão empresarial. Por outro lado, 18% disseram 

que não recorrem a este tipo de ajuda profissional e 18% não responderam.  

Quanto ao principal motivo que os levou a abrir a empresa, a maioria (27%) 

dos entrevistados afirmou que foi o desejo de ter a própria empresa, seguido por 

23% que responderam ter sido por oportunidade de negócio. Como pode ser visto 

na Tabela 3 que apresenta os principais motivos dos empresários para abrir sua 

empresa. 
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Tabela 3:Principal motivo que o(a) fez abrir a empresa. 

Principal motivo que o(a) fez abrir a empresa Frequência Porcentagem 

Desejo de ter a própria empresa 15 27% 
Oportunidade de Negócio 13 23% 

Experiência no ramo 10 18% 

Estava desempregado 9 16% 

Capital Disponível 1 2% 
Não respondeu 8 14% 

Total 56 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Analisando a Tabela 3, verificou-se que apenas 16% dos empreendedores 

entrevistados estavam desempregados antes de abrir o negócio, o que significa que 

a maioria dos empresários não abriu sua empresa por necessidade e alternativa ao 

desemprego, o que está de acordo com a observação de Dornelas (2008), de que 

no Brasil, a tendência histórica de o nível de empreendedorismo de necessidade ser 

maior que o nível de empreendedorismo de oportunidade está sendo revertida. 

 

4.1.2 Análise das fragilidades das microempresas de vestuário de 

Campos 

 

No que tange às áreas nas quais encontravam maiores dificuldades para 

gerenciar a empresa, os entrevistados apontaram o que está exposto na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Área com maiores dificuldades para gerenciar a empresa. 

Área com maiores dificuldades para gerenciar a 
empresa 

Frequência Porcentagem 

Mercado: vendas/concorrentes 18 32% 
Aspectos macroeconômicos 10 18% 

Ausência de funcionários qualificados 7 13% 

Tributação 5 9% 
Burocracia 4 7% 

Falta de conhecimento na área administrativa/ 
financeira 

4 7% 

Falta de Planejamento 3 5% 

Fluxo de caixa 1 2% 
Lidar com o público 1 2% 

Leis trabalhistas 1 2% 

Área digital 1 2% 
Tudo junto 1 2% 

Total 56 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 4, as respostas mais comuns foram: dificuldades em 

lidar com o próprio mercado no que se refere às vendas e concorrentes (que 

corresponderam a 27% das respostas); dificuldades relacionadas em lidar com 

aspectos macroeconômicos como taxa de juros, inflação, desemprego, 

disponibilidade de crédito, entre outros (que corresponderam a 18% das respostas); 

e, dificuldades decorrentes da ausência de funcionários qualificados (que 

corresponderam a 13% das respostas); ou seja, as maiores dificuldades 

encontradas estão nos fatores externos à empresa. Já em relação ao principal 

motivo que leva à falência de empresas na opinião dos entrevistados, as respostas 

mais comuns também podem ser visualizadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Principais motivos para falência de empresas. 

Acredita que é o principal motivo para falência 
de empresas 

Frequência Porcentagem 

Falta de uma boa administração 13 23% 

Falta de clientes 10 18% 

Recessão econômica do país 8 14% 

Falta de capital de giro 7 13% 

Despreparo de funcionários 6 11% 

Impostos excessivos 5 9% 

Falta de incentivos do Governo 3 5% 

Falta de respeito entre funcionários e patrões 1 2% 
Falta de planejamento 1 2% 

Falta de conhecimento do negócio 1 2% 

Clientes maus pagadores 1 2% 

Total 56 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Conforme informações da Tabela 5 verificou-se que os fatores que mais 

vezes foram apontados pelos respondentes com possíveis causas de falências de 

empresas foram: 23% dos entrevistados responderam que era a falta de uma boa 

administração, 18% responderam que era a falta de clientes e 14% culparam a 

recessão econômica do país. Destaca-se que os dois motivos mais citados na 

Tabela5 (falta de uma boa administração e falta de clientes) são fatores que estão 

de forma, direta, dentro da competência da empresa, visto que uma administração 

ineficiente está ligada apouca ou nenhuma capacitação e experiência do gestor, e a 

falta de clientes pode decorrer de um mau planejamento de propaganda e 

marketing, por exemplo.  
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Quanto a esse último, 73% dos empresários disseram procurar saber qual a 

opinião dos clientes sobre seus produtos, o que cria certa aproximação com o 

cliente. No entanto, apenas saber a opinião dos mesmos não é suficiente, um bom 

planejamento de propaganda é essencial, assim como o cadastro de clientes de 

forma a trazer uma fidelização destes à empresa. Sobre o cadastro de clientes, 

apenas 48% das empresas possuíam; e, podendo-se observar que a falta deste 

cadastro dificulta um contato frequente com os clientes, impactando negativamente 

quanto à fidelidade dos mesmos, o que pode ser destacado como fator contributivo 

para o desempenho negativo de empresas. 

Quanto ao terceiro motivo: a recessão econômica do país; este é um fator 

externo à empresa, mas que pode ser suavizado por meio de um bom planejamento 

estratégico e financeiro, além de um bom plano de marketing. No que concerne à 

falta de capital de giro, esta normalmente é causada por um uma fraca gestão 

financeira e falta de planejamento. Por meio da análise dos dados obtidos, verificou-

se que em 84% das empresas, a maioria das vendas é feita a prazo, tal fator 

contribui para essa falta de capital de giro, sendo assim é essencial um bom 

planejamento para lidar com essa realidade. 

Os entrevistados também apontaram o despreparo de funcionários, como 

causa de possível falência das empresas. Destaca-se que este fator pode ser 

contornado pela capacitação dos colaboradores que pode ser fornecida pela própria 

empresa. No entanto, apenas 41% dos empresários disseram oferecem capacitação 

para seus funcionários, enquanto 43% não oferecem; e, 16% não responderam. 

Outro fator apontado como possível motivo de falências de empresas, pelos 

entrevistados, foram os impostos excessivos, que também é uma variável externa à 

empresa. Todavia, cabe ao administrador do negócio buscar conhecer com 

antecedência os impostos e a que contribuições a empresa está sujeita, e assim ser 

capaz se realizar um bom planejamento tributário, para evitar problemas. Por fim, os 

empresários que responderam à pesquisa, também apontaram outros motivos que 

levam à falência de empresas, sendo que13% destes também podem ser 

contornadas com um bom planejamento estratégico e financeiro, que envolvem bom 

conhecimento do negócio, análise de crédito e provisão para clientes maus 

pagadores. 
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4.1.3 Características da empresa do segmento de vestuário em 

Campos 

 

 4.1.3.1 Preparação prévia do empresário antes da abertura da 

empresa 

  

Com relação ao período que precedeu à abertura da empresa, 43% dos 

empresários afirmaram terem buscado conhecer previamente o mercado no qual 

pretendia se inserir, a mesma porcentagem não buscou; e, 14% deles não 

responderam. Conforme o SEBRAE-SP (2017), conhecer previamente o mercado 

dever ser prioridade para o empresário, pois é por meio de um bom conhecimento 

do mercado de atuação que se pode entender os diferentes perfis de clientes e a 

atuação dos concorrentes do local onde a empresa irá atuar, assim como para se 

buscar os melhores fornecedores, identificar demandas, mapear dados de 

interesses, entre outros; e dessa forma poder criar estratégias com maior chance de 

sucesso que visem aumentar as vendas, trazer a fidelidade de consumidores e 

tornar a empresa conhecida pelo público alvo da mesma; assim, como também é 

importante para se identificar problemas que não tinham sido percebidos antes. 

No que se refere à carga tributária, apenas 37% dos empresários buscaram 

conhecê-la antes de abrir a empresa, enquanto45% não buscaram; 18% não 

responderam. Conforme Felippe, Ishisaki e Krom (2004), a carga tributária 

normalmente tem um peso elevado para as empresas, sendo responsável muitas 

vezes pela inviabilização de projetos, por isso é necessário ter um planejamento 

eficaz antes de abrir o próprio negócio e com isso evitar problemas advindos dos 

mesmos; sendo assim, o fato de apenas 37% dos empresários afirmarem terem 

buscado conhecer a carga tributária é preocupante para que a empresa tenha saúde 

financeira e se mantenha competitiva no mercado. 

Quanto à concorrência, apenas 39% dos empresários sabiam quem eram 

seus principais concorrentes antes de abrir o negócio, enquanto 43% que não 

sabiam; 18% não responderam. Logo, observar a concorrência é fundamental ao se 

planejar um negócio, pois é o que ajuda a empresa a ser tornar competitiva frente às 

suas concorrentes, reduzindo assim as chances de fracasso.  

Sobre a legislação em vigor no Brasil, 50% dos entrevistados procuraram 

conhecê-la, enquanto 32% não procuraram; 18% não responderam. Sendo, de 

acordo com Felippe, Ishisaki e Krom (2004),um fator extremamente importante para 
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o negócio, a legislação vigente precisa ser bem conhecida tanto pelo empresário 

quanto por seus colaboradores, pois o não conhecimento das normas e leis pode ser 

responsável por gerar graves problemas, desde multas até o fechamento parcial ou 

total do negócio. 

Outro fato relevante, e que foi observado a partir dos resultados da pesquisa, 

é que 30% dos entrevistados afirmaram ter elaborado um plano de negócio e 48% 

disseram ter utilizado algum tipo de ajuda profissional para traçar um planejamento 

estratégico e financeiro para a empresa. Conforme o SEBRAE-PB (2017), a 

elaboração de um plano de negócios para a empresa é fundamental para se 

solidificar a eficiência do produto ou do serviço oferecido pela mesma, sendo, 

inicialmente, de extrema importância saber a missão do negócio que se quer 

construir, pois ela será o guiado mesmo. Depois, é necessário conhecer o mercado 

em que se atuará (do consumidor ao concorrente), assim como determinar seu 

público alvo, seu processo operacional e a forma de aproximação com cliente; estes 

são aspectos que precisam ser determinados com urgência e, preferencialmente, 

antes de se começar as atividades da empresa. 

Quanto à origem do capital para a abertura da empresa, a maioria (71%) dos 

empresários respondeu que utilizaram capital próprio, como pode ser visto na 

Tabela 6 que apresenta a origem do capital dos empresários. 

 

Tabela 6: Origem do capital de abertura conforme respostas dos empresários 

Origem do capital Frequência Porcentagem 

Capital próprio 40 71% 

Capital próprio e empréstimos bancários 2 4% 

Empréstimos bancários 3 5% 

Empréstimos de amigos e familiares 1 2% 

Outros 1 2% 

Não respondeu 9 16% 

Total 56 1% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6, além dos 71% que 

responderam que investiram no negócio com capital totalmente próprio, 

aproximadamente 11% usaram de outras fontes, como bancos, por exemplo, para 

obter capital (de terceiros) inicial para a abertura do negócio. Salienta-se que, 

basicamente, capital próprio se refere a recursos advindos de sócios ou acionistas, e 
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capitais de terceiros se referem a recursos obtidos por meio de dívidas. Por fim, 

destaca-se que conforme Tachizawa (2002), no Brasil, as micro e pequenas 

empresas bem-sucedidas têm sido as que se preocupam em ter um imenso 

conhecimento sobre o mercado em que atuam, possuem um gestor profissional à 

frente da empresa e utilizam capital próprio, especialmente no começo do negócio, 

ao invés de empréstimos financeiros e capital de terceiros.  

 

 4.1.3.2 O atual momento da empresa conforme respostas dos 

empresários em relação à gestão 

 

Em relação à gestão financeira, 61% dos entrevistados afirmaram que utilizam 

planilhas ou algum programa de computador, enquanto 28% afirmaram que não 

utilizam; e, 11% não responderam. Conforme Casali e Treter (2015), nas 

microempresas é essencial um controle do negócio por meio da gestão financeira, 

devido ao cenário incerto e de significativas mudanças na economia, sendo que o 

planejamento financeiro é um fator estratégico para prever indicadores de 

desempenho, tais como liquidez, endividamento e lucratividade conforme o ramo de 

atividade, sendo estes importantes na tomada de decisão visto que os números são 

imprescindíveis para o gestor alcançar valores que condizem com a realidade e, 

dessa forma, minimizar o risco das decisões tomadas. 

Já, quando perguntado se realizam um acompanhamento rigoroso da 

evolução das receitas e das despesas ao longo do tempo, 73% dos entrevistados 

afirmam realizá-lo, enquanto 20% não realizam, e, 7% não responderam; o que é um 

dado curioso ao se considerar que 28% não utilizam planilhas ou algum programa 

de computador para a gestão financeira. Os outros 20% afirmaram que não 

realizavam um acompanhamento rigoroso; isto pode ter ocorrido pelo fato de que 

sem as ferramentas mencionadas, realizar tal acompanhamento é pouco provável. 

Ainda conforme Casali e Treter (2015), o planejamento financeiro, junto com 

metas e estratégias, ajudam aos gestores a tomarem decisões, o que contribui para 

que seus objetivos operacionais, econômicos e financeiros sejam atingidos. Nesse 

contexto, 63% dos empresários afirmaram projetar as futuras necessidades 

financeiras, enquanto28% disseram não projetarem; e, 9% não responderam. Assim 

como 66% dos empresários afirmaram projetar seus custos, 25%disseram que não 

projetavam, e 9% não responderam. Quanto a investimentos futuros na própria 
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empresa no sentido de ampliação, melhorias no estabelecimento, capacitação de 

funcionários, entre outros, apenas 36% responderam que projetavam investimentos 

futuros, 55% não projetavam e9% não responderam. 

Em relação ao investimento em propaganda, 57% dos empresários disseram 

que possuíam gastos com a mesma, enquanto 36% não possuíam e 7% não 

responderam. Sabe-se que a propaganda se tornou algo essencial para o sucesso 

de um negócio, visto que, em um mundo globalizado e com a internet que possibilita 

que o consumidor adquira produtos até mesmo de outros países, a concorrência é 

cada vez maior e mais acirrada. Sendo assim, é a propaganda que chama atenção 

do público alvo e o faz se interessar pelos produtos da empresa e uma boa 

estratégia de marketing é capaz de fazer diferença nas vendas. Miura (1996) afirma 

que “o marketing é o leme e a bússola com que as empresas conseguem trilhar os 

caminhos da concorrência de mercado” (MIURA, 1996, p. 32).  Logo, pode-se dizer 

que as empresas que investem em propaganda mantêm-se à frente daqueles que 

não o fazem. 

Quanto ao lucro obtido, 79% dos entrevistados afirmaram que reinvestiam na 

própria empresa, 9% não reinvestiam e 12% não responderam. Segundo Vedana et 

al. (2017), uma maneira interessante e saudável para obter recursos é o 

reinvestimento de lucros na própria empresa, o que melhora o fluxo de capital de 

giro da mesma, não torna a empresa dependente de capitais de terceiros, auxilia-a a 

se manter competitiva no mercado e ainda possibilita a melhora de sua estrutura 

com a entrada desses recursos. Em relação aos concorrentes, na Tabela 7 

apresentam-se as respostas dos entrevistados quando questionados sobre como a 

empresa enfrenta seus concorrentes. 

 

Tabela 7: Como a empresa enfrenta seus concorrentes. 

Como a empresa enfrenta os seus concorrentes Frequência Porcentagem 

Não acompanham concorrentes 28 50% 
Responde com rapidez às ações dos concorrentes 10 18% 

Conhece pontos fortes e fracos dos concorrentes 8 14% 

Informações sobre os concorrentes são 
importantes e analisadas com regularidade 

7 13% 

Não respondeu 3 5% 

Total 56 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  



52 
 

Conforme resultado apresentado na Tabela 7 observou-se que 50% das 

empresas não acompanhavam seus concorrentes, o que é preocupante, visto que, 

de acordo com os estudos de Ferreira et al. (2012), uma das variáveis que mais 

contribuem para a mortalidade precoce das empresas é o nível elevado de 

concorrência. Sendo assim, é importante que o empresário não apenas saiba quem 

são seus concorrentes, como também busque informações sobre as condições 

comerciais oferecidas pelos mesmos, tais como: condições de pagamento 

oferecidas, como é o atendimento, como é a política de troca de produtos, entre 

outros. Já, quando questionados sobre qual seria o diferencial da empresa, as 

respostas foram bem variadas e podem ser visualizadas na Tabela 8 que apresenta 

o diferencial da empresa segundo o empresário. 

 

Tabela 8: Diferencial da empresa segundo o empresário. 

Onde está o diferencial de sua empresa Frequência Porcentagem 

Atendimento 16 29% 

Atendimento e produto 7 13% 

Atendimento, preço e produto 7 13% 

Atendimento e preço 4 7% 

Atendimento, preço e produto 3 5% 
Atendimento, produto e administração do negócio 3 5% 

Atendimento, localização e preço 1 2% 

Atendimento, administração e produto 1 2% 

Atendimento, aproximação com o cliente e produto 1 2% 

Atendimento e na marca 2 4% 

Preço e produto 3 5% 

Preço 3 5% 

Produto 2 4% 

Nome da empresa 1 2% 

Produto, administração do negócio e localização 1 2% 

Não sabe 1 2% 

Total 56 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  

De acordo com a tabela 8, considerando isoladamente o diferencial mais 

citado, tem-se que 80% dos empresários acreditam que seu atendimento é um 

diferencial mais importante do seu negócio. O que, de acordo com Costa, Santana e 

Trigo (2015), em circunstancias nas quais vários negócios concorrem pela 

preferência de um mesmo consumidor, um atendimento de qualidade é essencial, 

visto que o mesmo é um diferencial que eleva o negócio ao sucesso, sendo uma das 
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principais forças para aquele que oferece serviço e produtos em um mercado tão 

disputado. 

 

4.2 Discussão dos resultados do modelo econométrico 

 

Nesta subseção foram apresentados os resultados do modelo econométricos, 

como apresentado na Equação (2), para a análise dos impactos de determinantes 

no tempo de vida das microempresas do segmento de vestuário situadas em 

Campos dos Goytacazes, no ano de 2019. Inicialmente, por meio de estatística 

descritiva dos dados coletados via entrevistas semiestruturadas, observou-se que o 

tempo de vida médio das microempresas de vestuário situadas em Campos dos 

Goytacazes, em 2019, era de aproximadamente 13 anos e 5 meses, sendo que a 

empresa mais velha tinha 50 anos e a mais nova tinha apenas 1 (um)mês. 

 Após análise das estatísticas descritivas, procedeu-se à estimação dos 

impactos de determinantes no tempo de vida das microempresas do segmento de 

vestuário situadas em Campos dos Goytacazes, no ano de 2019, por meio do MQO. 

Os resultados foram apresentados na Tabela 9.   

 

Tabela 9: Estimativas do MQO da relação entre determinantes e o tempo de vida de 
microempresas do segmento de vestuário situadas em Campos dos 
Goytacazes, no ano de 2019. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: 28 Observações omissas ou incompletas foram ignoradas. Variável dependente: TV. (***) 

significativo a 1%; (**) significativo a 5%; (*) significativo a 10% e (NS) não significativo. 

Variável Coeficiente Teste T P-valor 

Constante 14,564** 2,281 0,035 
Id (idade) -9,148** -2,473 0,024 
Curso -8,898* -2,099 0,050 
Exper (experiência) -4,873 -1,446 0,165 
Cap (capital próprio) 2,426 0,495 0,626 
PN (plano de negócio) -10,160** -2,624 0,017 
AP (ajuda profissional) -6,816* -1,829 0,084 
PFNF (projeta necessidades) -8,556* -1,950 0,067 
Func (nº de funcionário) 3,997*** 3,661 0,002 
Capac (capacitação) 16,530*** 4,136 0,001 

R² 0,734 R² Ajustado 0,601 
Erro padrão dos Resíduos 7,939 Est. Durbin-Watson 2,022 
Estatística F 5,521 p-valor (Estatística F) 0,001 
Teste Jarque-Berra 1,218 p-valor (Estatística JB) 0,544 
Teste de White 3,874 p-valor (T. White) 0,920 
Teste LM 1,649 p-valor (Teste LM) 0,438 
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Antes de analisar os coeficientes estimados por MQO, é importante averiguar 

se os resíduos têm distribuição normal, visto que essa é uma das premissas do 

MQO, para isso utilizou-se o Teste de Jarque-Bera que indicou um p-valor de 0,544, 

como este é maior que 10%, não se rejeita a hipótese nula de que os resíduos são 

normais. Isto posto, averiguou-se também a questão da presença de 

heterocedasticidade por meio da análise do Teste de White, notou-se que o p-valor 

foi maior que 10%, sendo assim, não se rejeita a hipótese nula na qual os resíduos 

são homocedásticos, logo não há presença de heterocedasticidade. No que diz 

respeito à presença de autocorrelação, por meio da análise do Teste LM, também se 

verificou que o p-valor foi maior do que 10%, logo não se rejeita a hipótese nula na 

qual há ausência de autocorrelação. E, por fim, examinou a possibilidade de 

problemas relacionados à multicolinearidade. Além de observar coerência em 

relação aos valores dos testes T e também do R2, realizou-se a análise da matriz de 

correlação simples entre os regressores, que pode ser observado na Tabela 1B 

(apêndice B), que mostra que o modelo não apresenta multicolinearidade, visto que 

nenhum valor da correlação entre os regressores esteve acima de 0,80. 

Quanto à análise dos impactos dos determinantes do Tempo de Vida das 

microempresas do segmento de vestuário em Campos dos Goytacazes, em 2019, 

verificou-se por meio dos resultados expressos na Tabela 10, que todos os sinais 

dos coeficientes estimados foram coerentes com o que era esperado. Quanto à 

significância estatística, por meio da análise do teste F, notou-se também que o p-

valor foi menor que 10%, então, rejeita-se a hipótese nula na qual a variável 

dependente não é explicada pelas variáveis explicativas, em conjunto. Logo as 

variações no tempo de vida são explicadas pelas variáveis em conjunto. 

Quanto às variáveis relacionadas à gestão, nota-se que os valores obtidos 

para os coeficientes das variáveis: Curso na área gerencial, Plano de Negócios, 

Projeção de Futuras Necessidades Financeiras e Ajuda Profissional apresentaram 

os sinais negativos conforme o esperado. Entretanto, as variáveis experiência 

anterior no ramo e capital de abertura não foram estatisticamente significativos.  

Assim, em relação a curso na área gerencial, empresas cujo empresário 

possui curso na área gerencial são em média cerca de 8 anos e 11 meses mais 

novas do que empresas cujo empresário não possuem tal curso. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que novos empresários estão mais preocupados em fazer 

cursos do que empresários mais antigos.  
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Quanto ao plano de negócios, empresas que disseram utilizar dessa 

ferramenta são, em média, cerca de 10 anos mais novas do que as empresas que 

não fizeram. Tal evento pode ser explicado pelo fato de os microempresários mais 

novos estarem mais cautelosos, se preocupando e se planejando para possuir 

alguma sinalização de que o negócio poderá dar certo. Tal fato foi observado 

durante a aplicação do questionário. 

Já as microempresas que projetam suas futuras necessidades financeiras 

são, em média, cerca de 8 anos e 7 meses mais novas do que as empresas que não 

projetam. Tal evento pode ser explicado pelo fato de que empresas mais novas são 

as que mais se preocupam em projetar a situação futura em relação às suas 

necessidades financeiras, visto que ainda precisam fidelizar clientes, amadurecer a 

estrutura física do negócio e expandir seu mercado para se firmarem. 

No que concerne às microempresas que procuraram ajuda profissional para 

traçar um planejamento estratégico e financeiro para seu investimento, são, em 

média, seis anos mais novas que as microempresas da categoria de referência, já 

que empresas mais novas são, em teoria, as que mais utilizam ajuda profissional 

para traçar um planejamento estratégico e financeiro. 

Como em tal ramo um bom atendimento é indispensável, também foram 

consideradas as variáveis quantidade de funcionário e capacitação oferecidas aos 

mesmos pela empresa. Nota-se que, em média, cada funcionário a mais significa 

aproximadamente quatro anos a mais no tempo de vida da empresa, ou seja, 

empresas mais velhas possuem mais funcionários que empresas mais novas. Já 

aquelas que oferecem capacitação para seus funcionários, são em média, dezesseis 

anos e seis meses mais velhas que as microempresas que não oferecem. Isso pode 

ser explicado pelo fato de que empresas mais velhas já estão consolidadas no 

mercado e possuem recursos para oferecem tal capacitação diferente de empresas 

mais novas que ainda precisão se consolidar. 

Isto posto, considera-se que os resultados encontrados convergem com os 

objetivos propostos do estudo, visto que questões relacionadas à gestão foram os 

determinantes que mais contribuíram para o tempo de vida das microempresas do 

segmento de vestuário situadas em Campos dos Goytacazes, considerando o ano 

de 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a apontar quais são os principais fatores que 

determinam o tempo de vida de microempresas do segmento de varejo de vestuário 

no centro Campos dos Goytacazes, considerando o ano de 2019. Para tal, 

primeiramente procurou-se elaborar uma revisão de literatura sobre o tema que 

auxiliasse a elencar um conjunto de fatores relacionados ao tempo de vida de micro 

e pequenas empresas. Posteriormente, efetuou-se uma pesquisa quali-quantitativa, 

por meio de 56 entrevistas semiestruturadas às microempresas do segmento de 

vestuário situadas no centro da cidade de Campos. 

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que há um predomínio do sexo 

feminino dentre os empresários desse segmento, assim como, a maioria possui 2º 

grau completo e está na faixa etária de 41 a 50 anos. Algo que se destaca nas 

respostas obtidas durante as entrevistas é a quantidade de empreendedores 

iniciantes; ou seja, sem nenhuma experiência em negócios, que abrem um 

empreendimento sem a mínima noção de como é gerir uma organização. Verifica-se 

também a falta de planejamento prévio destes empresários, o que é algo comum no 

país, e, que, portanto, se torna um fator preocupante, visto que a falta de preparação 

para a condução de um negócio pode levar à mortalidade precoce da empresa. 

De acordo com os entrevistados, suas maiores dificuldades estão em lidar 

com o próprio mercado no que se refere às vendas e concorrentes, dificuldades 

relacionadas em lidar com aspectos macroeconômicos como taxa de juros, inflação, 

desemprego, disponibilidade de crédito e dificuldades decorrentes da ausência de 

funcionários qualificados; ou seja, as maiores dificuldades encontradas em sua visão 

estão nos fatores externos à empresa. No entanto, conforme foi comprovado em 

diversos estudos apresentados na revisão de literatura, não é apenas uma variável 

que determina o tempo de vida de uma empresa e sim todo um conjunto de 

variáveis. Então, neste caso, os resultados do modelo econométrico, apontaram 

para o fato de que as principais variáveis que mais impactaram no tempo de vida 

das microempresas do segmento de vestuário da região central da cidade de 

Campos dos Goytacazes, foram as variáveis ligadas à gestão. Especialmente, no 

que tange ao planejamento.  

Então, por fim, pode-se concluir que a hipótese levantada do presente estudo 

foi aceita, visto que os resultados evidenciaram a importância, no que se trata da 
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gestão empresarial, nos determinantes do tempo de vida de micro empresas do 

segmento de vestuários alocados na zona central do município de Campos dos 

Goytacazes. 

Ademais, é importante destacar que houve certas limitações para a execução 

do presente trabalho, notavelmente no que se refere à disponibilidade de 

informações, tanto em relação a dados primários, visto que muitos microempresários 

não quiseram colaborar com a pesquisa ou então deixaram de responder algumas 

das perguntas, talvez por não se sentirem confortáveis em dar informações da 

empresa, e também com a ausência de alguns, nos próprios estabelecimentos. 

Quanto aos dados secundários, embora estes estejam disponíveis, trata-se de 

informações que não englobam o recorte temporal da pesquisa, qual seja, o ano 

2019. 
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APÊNDICE A –ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS 
 
 
Informações para o(a) participante voluntário(a): 
 
 Você está convidado(a), de forma anônima, a responderesta entrevista com 
roteiro semiestruturado que faz parte da coleta de dados da pesquisa científica-
acadêmica:Determinantes do tempo de vida de Microempresas de Campos dos 
Goytacazes do segmento de varejo de vestuáriosob orientação da Profª. Graciela 
Profeta.  
 Caso você aceite participar da pesquisa, gostaria de informar que: a) você 
pode, caso queira, recusar-se a responder perguntas que lhe tragam qualquer 
constrangimento; b) você é livre para retirar-se da pesquisa sem apresentar 
qualquer justificativa; c) sua identidade será preservada; d) se for de seu interesse, 
poderá ser informado(a) dos resultados alcançados com a pesquisa; 

 

Questionário:  

Seção I  

Perfil do Empresário  

 
1) Idade:  
( ) 18 a 25 anos 
( ) 26 a 30 anos 
( ) 31 a 35 anos 

( ) 36 a 40 anos 
( ) 41 a 50 anos 
( ) Acima de 50 anos 

 
2) Sexo:  
( ) Masculino  ( ) Feminino 
 
3) Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) 1º Grau Incompleto 
( ) 1º Grau Completo  
( ) 2º Grau Incompleto 
( ) 2º Grau Completo 
( ) 3º Grau Incompleto: Qual Graduação:______________________________ 
( ) 3º Grau Completo: Qual Graduação:_______________________________ 
( ) Pós graduado 
( ) Nível Técnico. Em que área:_____________________________________ 
 
4) Sempre exerceu esta atividade? 
(   ) Sim  (   )  Não  
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5) Principal atividade exercida antes de abrir a empresa? 
( ) Estudante 
( ) Funcionário de empresa privada 
( ) Funcionário Público 
( ) Trabalho informal (ambulante, bico, 
doméstica, etc) 

( ) Empresário 
( ) Aposentado 
( ) Dona de casa 
( ) Autônomo 
( ) Outra: __________________________ 

 
6) Antes de abrir a empresa, você tinha experiência no ramo? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
7) Como você entrou no ramo de vestuário?  
(  ) Herança (  ) Por escolha 
 
8) Possui algum curso na área empresarial? 
( ) Sim. Qual: _______________________ ( ) Não 
 
9) A sua empresa é a sua única fonte de renda?  
( ) Sim ( ) Não 
 
10) A sua renda é a principal fonte de sustento da sua família? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
11) Qual foi o principal motivo que o(a) fez abrir o empreendimento?  
( ) Estava desempregado  
( ) Oportunidade de negócio  
( ) Insatisfação com o emprego   

( ) Experiência no ramo 
( ) Capital disponível  
( ) Desejo de ter a própria empresa 

 
12) Atualmente, em qual área encontra maiores dificuldades para gerenciar a empresa? 
( ) Falta de conhecimento na área administrativa/financeira  
( ) Falta de planejamento 
( ) Ausência de funcionários qualificados 
( ) Mercado: vendas/concorrentes 
( ) Burocracia  
( ) Tributação 
( ) Leis trabalhistas  
( ) Aspectos macroeconômicos (tx de juros, inflação, desemprego, disponibilidade de crédito, 
crise) 
 
13) Em sua opinião, qual é o principal motivo que leva a falência de empresas? 
( ) Falta de clientes 
( ) Falta de capital de giro 
( ) Impostos excessivos 
( ) Ponto inadequado 
( ) Recessão econômica do país 
( ) Clientes maus pagadores 
( ) Falta de conhecimento do negócio 

( ) Concorrência muito forte 
( ) Problemas financeiros 
( ) Despreparo de funcionários 
( ) Falta de crédito 
( ) Falta de incentivos do Governo 
( ) Falta de uma boa administração 
( ) Outro: ___________________
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Seção II 
Características da Empresa 

 
14) Há quantos anos a empresa atua no mercado? _____________________________ 
 
15) Quantos sócios possui?_________________________________ 
 
16) Antes de abrir a empresa, você buscou conhecer previamente o mercado no qual 
pretendia se inserir? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
17) Antes de abrir a empresa, você procurou conhecer a carga tributária? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
18) Antes de abrir a empresa, você procurou conhecer quem são os concorrentes? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
19) Antes de abrir a empresa, você calculou o volume de vendas? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
20) Antes de abrir a empresa, vocêprocurou conhecer a legislação vigente? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
21) Utilizou-se algum tipo de ajuda profissional para traçar um planejamento estratégico e 
financeiro para a empresa? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
22) Foi elaborado um plano de negócios, antes do início das atividades da empresa? 
( ) Sim  ( ) Não. 
 
23) Qual foi o tempo médio que você dedicou estudando a viabilidade de abrir seu próprio 
negócio? 
(  ) Não estudou 
(  ) menos de 3 meses 
(  ) de 3 a 6 meses 

(  ) de 6 meses a 1 ano 
(  ) de 1 ano a 2 anos 
(  ) mais de 2 anos

 
24) Qual foi a origem do capital utilizado para abrir a empresa? 
( ) Capital próprio 
( ) Empréstimos bancários 

() Capital próprio e empréstimos bancários 
( ) Outros: _________________________

 
25) A gestão financeira da empresa é feita utilizando, por exemplo, planilhas de receitas e 
custos? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
26) A empresa projeta a situação futura das necessidades financeiras? 
( ) Não projeta. 
( ) Projeta conforme as compras e vendas realizadas. 
( ) Faz projeções para até 3 meses, atualizando ocasionalmente. 
( ) Há projeções que preveem a situação para além de 3 meses 
 
27) A empresa projeta seus custos? 
( ) Não projeta. 
( ) Projeta conforme as compras e vendas realizadas. 
( ) Faz projeções para até 3 meses, atualizando ocasionalmente. 
( ) Há projeções que preveem a situação para além de 3 meses. 
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28) A empresa projeta a situação futura em termos de investimentos futuros (ampliação, 
melhorias no estabelecimento, capacitação de funcionários, etc.)? 
( ) Não projeta. 
( ) Projeta conforme as compras e vendas realizadas. 
( ) Faz projeções para até 3 meses, atualizando ocasionalmente. 
( ) Há projeções que preveem a situação para além de 3 meses. 
(  )Tem planos futuros de projetar 
 
29) A empresa realiza um acompanhamento rigoroso da evolução das receitas e das 
despesas ao longo do tempo? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
30) Quantos funcionários possui? ____________________________________ 
 
31) A empresa oferece capacitação para seus funcionários? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
32) A empresa possui gastos com propaganda/marketing? 
( ) Sim.  ( ) Não 
 
33)Se sim, com qual frequência? 
( ) Raramente  ( ) Frequentemente ( ) Sempre  
 
34)Sente que o marketing traz o retorno esperado? 
( ) Sim ( ) Não 
 
35) A empresa reinveste o lucro obtido, na própria empresa? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
36) Com qual frequência há inovações na empresa (Exemplo: com funcionários, produtos, 
softwares)? 
( ) Nunca 
( ) Raramente  

( ) Frequentemente 
( ) Sempre  

37) Há cadastro de clientes? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
38) A empresa procura saber qual a opinião dos clientes sobre os serviços prestados? 
( ) Sim ( ) Não 
 
39) Se sim, as opiniões dos clientes trazem mudanças na empresa? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
40) Qual é a quantidade média de clientes que atende por semana? ________________ 
 
41) Quanto a forma de pagamento, a maioria das vendas é: 
(  ) à vista  (  ) a prazo 
 
42) No mercado de atuação da empresa, como ela enfrenta os seus concorrentes? 
( ) Informações sobre os concorrentes são importantes e analisadas com regularidade. 
( ) A empresa possui conhecimento a cerca dos pontos fortes e das fraquezas de seus 
concorrentes. 
( ) A empresa responde com rapidez às ações dos concorrentes. 
( ) A empresa não acompanha seus concorrentes. 
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43) A empresa recorre ao SEBRAE ou consultores na gestão empresarial? 
( ) Sim.  ( ) Não 

 
44) Em sua opinião, onde está o diferencial de sua empresa? 
( ) No atendimento aos clientes 
( ) No produto ou serviço oferecido 
( ) Na administração do negócio  
( ) Na localização 
(  ) Aproximação com os clientes 

( ) Nos preços 
( ) Na variedade de produto 
( )Na qualidade do produto 
( )Outro:_______________ 
( ) Não sabe 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 10B: Correlação entre as variáveis 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 

 
TV ID CURSO EXPER CAP PN AP PFNF FUNC CAPAC 

TV 1,00 -0,25 -0,34 0,02 0,05 -0,47 -0,16 -0,12 0,48 0,05 

ID -0,25 1,00 0,18 -0,18 0,12 -0,03 -0,24 -0,02 -0,19 0,18 

CURSO -0,34 0,18 1,00 -0,02 -0,28 0,43 -0,08 -0,02 0,01 0,33 

EXPER 0,02 -0,18 -0,02 1,00 -0,22 -0,06 -0,19 -0,29 0,11 -0,08 

CAP 0,05 0,12 -0,28 -0,22 1,00 0,06 -0,01 0,48 -0,05 0,13 

PN -0,47 -0,03 0,43 -0,06 0,06 1,00 0,28 0,33 -0,11 0,44 

AP -0,16 -0,24 -0,08 -0,19 -0,01 0,28 1,00 0,24 -0,12 0,31 

PFNF -0,12 -0,02 -0,02 -0,29 0,48 0,33 0,24 1,00 0,04 0,43 

FUNC 0,48 -0,19 0,01 0,11 -0,05 -0,11 -0,12 0,04 1,00 -0,14 

CAPAC 0,05 0,18 0,33 -0,08 0,13 0,44 0,31 0,43 -0,14 1,00 


