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RESUMO 

O setor de micro e pequenas empresas (MPE) é importante para a geração de trabalho, 

ocupações no Brasil e para o desenvolvimento empresarial, no entanto, poucas 

microempresas conseguem se manter no mercado por mais de dois anos. 

Especificamente a cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2011 acerca dos PIBs das 

capitais brasileiras, a cidade apresentou o segundo maior valor, porém foi à cidade com 

a menor taxa de sobrevivência das microempresas na região sudeste. Frente a tal fato, 

buscou-se identificar possíveis determinantes do tempo de permanência das 

microempresas na cidade do Rio de Janeiro através de uma revisão de literatura sobre 

organização industrial, localização geográfica e a cidade do Rio de Janeiro. Para se 

chegar aos resultados, foi elaborado e aplicado aos donos de microempresas dos 

segmentos de padarias, farmácias e matérias de construção, sem a necessidade de 

identificação, um questionário contendo perguntas que auxiliam a entender o 

comportamento destas nas diferentes zonas da cidade e segmentações. Notou-se que, de 

fato, os fatores locacional e de gestão foram os que mais impactaram no comportamento 

e no tempo de vida das microempresas. Além disso, foi constatado que os 

microempresários da cidade do Rio de Janeiro estão se sentindo prejudicados pelo 

cenário externo e pelos fatores macroeconômicos. 

Palavras-chaves: microempresas, Rio de Janeiro, determinantes do 

tempo de vida, comportamento empresarial. 



ABSTRACT 

The sector of micro and small enterprises (MSEs) is important for the generation of 

jobs, occupations and business development for Brazil. However, few microenterprises 

are successful in keeping on the market for over two years. Specifically the city of Rio 

de Janeiro, according to the last census of the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE) conducted in 2011 about the GDPs of Brazil's capital, the city had the 

second highest value, but it was the city with the lowest survival rate of micro-

enterprises in the southeast region. Faced with this fact, sought to identify possible 

determinants of lifetime of microenterprises in the city of Rio de Janeiro through a 

review of literature on industrial organization, geographical location and the city of Rio 

de Janeiro. To reach the results, was developed and applied to microenterprises owners 

of bakeries, pharmacies and building materials segments without the necessity for 

identification, a questionnaire containing questions that help to understand the behavior 

of these different areas in the city and segmentations. It was noted that, in fact, the 

locational factors and management were the most have impacted on the behavior and 

lifetime of microenterprises. Furthermore, it was verified that microenterprises in the 

city of Rio de Janeiro are feeling harmed by the external environment and by the 

macroeconomic factors. 

Keywords: microenterprises, Rio de Janeiro, determinants of life time, 

business behavior. 
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1. INTRODUÇÃO

Conforme o que determina a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Receita Federal, microempresa é a sociedade empresária e individual de 

responsabilidade limitada, devidamente registrada nos órgãos competentes que aufira, 

em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00. Portanto, 

apesar de se configurarem em grandes corporações, as micro e pequenas empresas 

formam um setor da economia que  é importante para a geração de trabalho e ocupações 

no Brasil, uma vez que segundo o Portal Brasil (2014) do Governo Federal, as micro e 

pequenas empresas representaram, em 2012, 20% do PIB brasileiro e são responsáveis 

por mais de 60% dos empregos no país, contribuindo para promover o crescimento e o 

gerar renda.  

Conforme Deakins apud Hoffmann (2009), embora a existência das micro e 

pequenas empresas contribua de forma significativa tanto para o crescimento da 

atividade econômica quanto para a geração de emprego, e ainda estimula o 

desenvolvimento empresarial, parte desses estabelecimentos comerciais não consegue 

sobreviver por mais de dois anos. De acordo com o estudo do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e informações sobre estas empresas 

até 2010, disponíveis na Secretaria da Receita Federal (SRF), a taxa de sobrevivência
1

de micro e pequenas brasileiras constituídas em 2007, com até dois anos de atividade, 

foi de 75,6%. Tal taxa foi superior à taxa calculada para as empresas nascidas em 2006 

(75,1%) e em 2005 (73,6%).  

Especificamente no que tange as capitais da região sudeste, maior centro 

comercial do país, a cidade do Rio de Janeiro apresenta a menor taxa de sobrevivência, 

indicada em 72,6%, enquanto Vitória apresenta uma taxa de 76,5%, Belo Horizonte 

77,2% e São Paulo 77,9%. Todavia, tão importante quanto analisar e comparar a taxa de 

sobrevivência das microempresas entre regiões, estados, etc, é analisar o potencial 

1
 A taxa de mortalidade de dois anos para empresas constituídas em 2007 é calculada pelo SEBRAE 

como a razão entre a soma do quantitativo de estabelecimentos em situação “encerrado” em 2009 com os 

estabelecimentos em situação “indeterminado” em 2009 e o quantitativo de estabelecimentos constituídos 

em 2007. Vale ressaltar que a situação “indeterminada” acima indica que o estabelecimento não está em 

dia com o fisco e/ou que não está faturando para recolher imposto de renda. De certa forma, isto é um 

indício que o estabelecimento não está “em atividade”. 
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econômico destes para, a partir desse dado, ter uma noção da riqueza possível de se 

produzir.  

Em relação a isso, vale dizer que conforme o censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2011 acerca dos PIBs das capitais 

brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro apresentou o segundo maior valor, de R$ 

209.366.429 mil, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo, com um PIB de 

R$477.005.597 mil. Além disso, cabe destacar que apesar da relevância econômica da 

cidade do Rio Janeiro, tanto para a região sudeste quanto para o Brasil com um todo, o 

município apresentou pior taxa de sobrevivência de microempresas da região sudeste, 

sendo a sétima nacional (SEBRAE, 2013). Neste sentido, é fundamental entender os 

determinantes do tempo de vida para as micro e pequenas empresas do município de 

modo a definir políticas setoriais que incentivem os empresários, e com isso promova o 

aumento do emprego e da renda e gere crescimento econômico.   

Ainda em relação ao setor de micro e pequenas empresas da cidade do Rio de 

Janeiro, cabe evidenciar, por meio da Tabela 1, a importância dos diferentes setores da 

atividade econômica na geração de emprego e renda. 
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Tabela 1 – Participação relativa no total de postos de trabalho formais no Município do 

Rio de Janeiro, segundo subsetores de atividade econômica – 2000-2008 

 

Subsetores de Atividade Econômica 

Participação 

% no total do 

município 

Variação 

00-08 

(pontos 

percentuais) 2000 2008 

Comércio e administração de imóveis, valores 

mobiliários, serviços técnicos. 

15,62 18,57 2,95 

Administração pública direta e autárquica 22,92 14,98 -7,94 

Comércio Varejista 13,24 14,61 1,37 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 

manutenção, redação 

13,34 13,5 0,16 

Transportes e comunicação 7,4 7,6 0,2 

Ensino 4,73 4,87 0,14 

Construção civil 3,34 4,78 1,44 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 4,06 4,12 0,06 

Comércio atacadista 2,47 3,31 0,84 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 3,26 3,19 -0,07 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e 

álcool etílico 

1,58 1,83 0,25 

Outros* 8,04 8,64 0,6 

Fonte: Elaboração própria com base no Ministério do Trabalho e Emprego, Rais apud 

Junior e Junior (2011). 

 
Nota: (*) Serviços industriais de utilidade pública; Indústria química de produtos farmacêuticos, 

veterinários, perfumaria; Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos; Indústria do papel, papelão, 

editorial e gráfica; Indústria metalúrgica; Indústria mecânica; Indústria da borracha, fumo, couro, peles, 

similares e diversas; Extrativa mineral; Indústria de material de transportes; Minerais não-metálicos; 

Indústria do material elétrico e comunicações; Indústria da madeira e mobiliário; Agricultura, silvicultura, 

criação de animais, extrativismo vegetal e Indústria de calçados 

 

 Conforme análise da Tabela 1, notou-se que o setor de comércio, como um todo, 

foi o mais pujante, possuindo uma participação em aproximadamente 36% do total de 

postos de trabalho formais no município do Rio de Janeiro em 2008. Observou-se que 

durante o período de 2000 a 2008 houve aumento da participação do setor de comércio 

varejista na geração de trabalho, passando de 13,24% para 14,61% da participação total 

do município, tendo um aumento percentual de 1,37%, ficando atrás apenas do subsetor 

de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos, que 

obteve um aumento percentual de 2,95, e do setor de construção civil que obteve um 

aumento percentual de 1,44. Portanto, trata-se de relevante atividade produtiva para o 

município, logo foco desta pesquisa. Para essa pesquisa, o subsetor analisado foi o de 

comércio varejista, o motivo para essa escolha será explorada mais a frente.  
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Importante também para justificar a escolha do setor de comércio na cidade do 

Rio de Janeiro, é a análise conjunta do processo da evolução da geração de emprego. Os 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) indicam que a 

flutuação de empregos formais durante o período de janeiro a dezembro de 2013 no 

setor de comércio da cidade do Rio de Janeiro obteve um saldo positivo de 6.143, o 

segundo maior, ficando atrás apenas do setor de serviços que obteve um saldo de 

21.539. Ainda a título de informação, do total de 1.017.474 admitidos da cidade do Rio 

de Janeiro no ano de 2013, o setor de comércio representava 23% com 233.962. Dados 

que confirmam a importância e o aquecimento desse setor para a economia carioca.  

 

1.1 Problema e justificativa  
 
  

 Há o reconhecimento da importância das MPEs para o dinamismo da economia 

nos mais diversos países do mundo, apesar de poucas se manterem em funcionamento 

após dois anos de abertura. Especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, segundo o 

Censo dos Polos do Rio, realizado em 2011, aproximadamente 90% do comércio da 

cidade é constituído por microempresas. Essa importância deve-se, principalmente, ao 

efeito de absorção de mão de obra não qualificada, pelo caráter flexível na adaptação a 

demandas de novos polos de desenvolvimento, bem como pela possibilidade de 

facilitarem a inovação tecnológica (WU e YOUNG; MILES et al apud ANDRADE, 

2004). 

Considerando o subsetor do comércio varejista, que é o setor que mais possui 

contato direto com a população, seja com maior ou menor poder aquisitivo, os 

segmentos de padarias, farmácias e materiais de construção, onde geralmente atuam 

micro e pequenas empresas, apresentam grande importância social e econômica, pois 

oferecem bens essenciais para o cotidiano das pessoas e também para a vida. Dentre 

esses segmentos, de acordo com SEBRAE (2013), a taxa de sobrevivência de empresas 

de dois anos, as constituídas em 2007, foi de 86% para as farmácias, ou seja, de cada 

100 farmácias abertas, 86 continuavam no mercado após dois anos de abertura; para as 

padarias a taxa foi de 81% e o segmento de material de construção obteve uma taxa de 

sobrevivência de 83%, próximo à media nacional de 85%.    

Ressalta-se que além da segmentação de mercado, existem características dos 

municípios que interferem nesta taxa de sobrevivência. No caso da cidade do Rio de 
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Janeiro, observou-se que a mesma é bem heterogênea no que se refere à esfera social e 

econômica. A zona oeste da cidade, que compreende trinta e oito bairros, apresenta um 

processo de ocupação desordenado e caótico, possuindo um grau de desenvolvimento 

socioeconômico inferior ao do município do Rio de Janeiro. Abrigam aproximadamente 

27% da população residente no município e apresenta milícias, o que interfere na 

atividade econômica (LA ROVERE, 2009).  

De acordo com a Prefeitura do Rio [200-], a região central e histórica atrai 

diariamente quase um milhão de pessoas que ali trabalham, principalmente no setor de 

serviços. A zona norte é caracterizada pelo maior contingente populacional do 

município (40,2%). De cada cinco cariocas, dois moram na zona norte; e de cada dois 

moradores de favela, um está na zona norte (49,9% da cidade). Na zona sul da cidade, 

região que envolve outras quatro regiões administrativas (Botafogo, Copacabana, Lagoa 

e Rocinha), encontra-se a população com maior poder aquisitivo. A região 

administrativa da Lagoa desponta com a maior renda média per capita da cidade (R$ 

2.228,78). 

 Percebe-se então que a cidade do Rio de Janeiro engloba várias características 

sociais e econômicas nas respectivas zonas, já que uma possui diferentes tipos de 

consumidores com variações em renda e gostos. Por exemplo, a população da zona sul 

da cidade, por possuir um maior poder aquisitivo, pode apresentar uma elasticidade 

preço-demanda inelástica, fazendo com que o aumento do nível de preços dos produtos 

nessa região não faça com que os moradores saiam da zona sul e procurem um produto 

mais barato em outra localidade, o que pode não acontecer com moradores da zona 

norte e oeste, por se tratar de uma população mais pobre. Por sua vez, a zona central e 

histórica, por ser o destino de vários trabalhadores todos os dias, os microempresários 

podem ter receio de aumentar o preço dos seus produtos por saber que na região estão 

presentes vários concorrentes e o aumento de preço pode não ser uma boa decisão, já 

que os consumidores poderão procurar o mesmo produto mais barato em outras lojas. 

Portanto, devido à relevância da cidade do Rio de Janeiro, tanto para a região 

sudeste quanto para o Brasil e compreendendo que pouco mais da metade das 

microempresas constituídas consegue manter-se por mais de dois anos no mercado, 

reconhecendo a importância destes estabelecimentos comerciais para a economia na 

geração de renda e emprego, justifica-se analisar quais fatores influenciam o tempo de 

vida das microempresas na cidade do Rio de Janeiro, como se dá tal influencia; de modo 
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a identificar aqueles que contribuem de forma positiva, ou seja, que permitem que as 

empresas se fixem no mercado e aqueles que contribuem de forma negativa, além de 

examinar possíveis causas para a diferença de taxas de sobrevivência da cidade do Rio 

de Janeiro em comparação com outras capitais do Brasil. Acredita que as informações 

geradas podem servir de orientação para que sejam definidas políticas públicas setoriais 

que contribuam para a sustentabilidade das micro e pequenas empresas e 

consequentemente que gere emprego e renda para o município. 

1.2 Hipótese 
  

 Aspectos relacionados à gestão são determinantes que mais contribuem para a 

diferença de idade entre as microempresas e para o tempo de permanência das mesmas 

no mercado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2014. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo geral 
 

 O objetivo geral do estudo consiste analisar os determinantes do tempo de vida 

de microempresas dos segmentos de farmácia, padaria e material de construção situadas 

na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Mensurar e analisar as relações entre os determinantes do tempo de permanência 

das micro e pequenas empresas dos segmentos de padarias, farmácias e de 

matérias de construção na Cidade do Rio de Janeiro.   

 

b) Averiguar a percepção dos microempresários sobre os efeitos do ambiente externo 

sobre o negócio. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
  

Como mencionado, por meio da Lei Geral das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, instituída em 2006, foi uniformizado o conceito de micro e pequenas 
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empresas ao enquadrá-las com base em sua receita anual bruta. O SEBRAE utiliza o 

critério por número de empregados, onde a microempresa dos setores de comércio e 

serviço é aquela que possui até nove empregados. No entanto, esse critério não possui 

fundamentação legal, valendo o critério pela Lei 123/2006, a Lei Geral das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

De acordo com Rocha (2008, p.429), 

O fomento da microempresa aparece como uma forma de desenvolvimento 

socioeconômico no país, e também para as grandes empresas, que em um 

processo de reestruturação produtiva e por força da globalização precisam 

diminuir custos para garantir mercado. Isto proporciona à microempresa, 

como fenômeno estrutural, longa vida, mas a fragilidade econômica das 

pequenas unidades produtivas – com as piores condições de concorrência ou 

de negociação – faz da microempresa, individualmente, uma empresa 

altamente perecível. 

 

Logo, existem variáveis e decisões por parte dos microempresários que afetam 

o tempo de uma empresa no mercado.  Além das decisões no âmbito da empresa, o fator 

locacional também influência a fixação da empresa no mercado, de acordo com Junior, 

Junior e Figueiredo (2011, p.13),  

A relação entre as atividades produtivas e o território já é abordada no âmbito 

da Geografia Econômica, que por sua vez, se consolidou como um 

importante campo de estudo. De modo geral, o conceito de território é 

trabalhado em uma perspectiva econômica, segundo a qual, através de suas 

redes técnicas (competências objetivas), redes sociais (competências 

subjetivas) e redes institucionais, é responsável pela localização da atividade 

econômica, mais especificamente pelo nível de competitividade das firmas.  

 

 Com isso, uma das decisões mais importantes que uma empresa deve tomar, seja 

do setor produtivo ou de serviços, refere-se à sua localização. Esta é definida como a 

“localização geográfica de uma operação relativamente aos recursos, a outras operações 

ou clientes com os quais a empresa interage” (SLACK apud SATO, 2002). De acordo 

com Slack e Longenecker apud Sato (2002), são duas as variáveis que acabam 

influenciando no processo de localização: as alterações na demanda de bens e serviços e 

as alterações na oferta de insumos para a operação. 

 Conforme Cortes e Paula Júnior (2001) existem quatro fatores que influenciam a 

decisão e impactam diretamente no resultado da empresa: a) custo; b) vantagem 

locacional, que reflete a ponderação subjetiva aos incentivos oferecidos, tais como a 

infraestrutura, qualidade da mão de obra, qualidade de vida e ambiente socioeconômico; 

c) acessibilidade ao centro consumidor, que representa a facilidade ou dificuldade de tal 
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bem ou serviço ser acessado pelos consumidores, e d) atração local, que representa o 

grau de atração ou influência que determinado local exerce sobre suas áreas vizinhas. 

 Especificamente no município do Rio de Janeiro, Junior e Junior (2011) afirmam 

que “apesar da emergência da Barra da Tijuca, o centro continua sendo o aglutinador de 

regiões vizinhas com altos índices de participação no emprego”. Ainda, segundo Junior 

e Junior (2011), uma segunda aglomeração com alto índice de participação no emprego 

é composta por dois bairros da Zona Norte (Madureira e Pavuna). 

 Percebe-se, então, que o fator locacional é uma importante variável na 

determinação do tempo de vida das microempresas. Isto porque, considerando o caso da 

cidade do Rio de Janeiro, cada bairro apresenta certa característica que o torna mais 

atrativo ou não para certos segmentos de comércio. De acordo com Pero, Cardoso e 

Elias (2005), a zona sul é a região mais rica, possuindo a maior renda média, seguido 

pela zona norte e oeste. A zona central e histórica, como mencionado, é a região 

aglutinadora dos postos de trabalho da cidade, concentrando grande parte das 

microempresas. 

 Além das questões relacionadas à localização geográfica, os fatores gerenciais 

também são relevantes para o tempo de vida das empresas. Em relação a 

microempresas, Mintzberg apud Lima (1999, p.3), afirma que 

 
A coordenação é efetuada predominantemente pela supervisão direta, o poder 

tende a ser centralizado nas mãos do dirigente e a gestão das operações 

internas está geralmente sob o controle de apenas algumas pessoas, além do 

dirigente. A tomada de decisões é flexível, o que está relacionado à rapidez 

de resposta às mudanças do contexto de mercado que é facilitada pela 

centralização do poder. As decisões estratégicas, administrativas e 

operacionais são coordenadas de maneira estrita porque um só indivíduo é 

capaz de manter o controle sobre elas. 

 

Outro fator importante é a disponibilidade de recursos que a empresa possui. 

Stokes, Gilmore; Carson apud Zoschke e Lima (2008) afirmam que é, de grande parte, 

devido a limitações de recursos, que as micro e pequenas empresas utilizam métodos 

informais e poucos estruturados de marketing, entre outras alternativas, para promover 

seus produtos e buscar novos clientes, já que a limitação de recursos torna-se uma 

barreira à sofisticação e à formalização das atividades de marketing. Deitos apud 

Schons e Ribeiro (2009) afirma que a falta de recursos financeiros é uma das maiores 

dificuldades das microempresas, pois limita os investimentos necessários para o 

desenvolvimento e sobrevivência das empresas. 
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Em relação ao fator de gestão, sabe-se que, de acordo com dos Santos, Silva e 

Neves (2011), novos conhecimentos são importantes para as melhorias de 

procedimentos e aplicações de novas técnicas de gestão ou técnicas produtivas que 

deixariam a atividade mais eficiente. 

 Tão importante quanto os fatores já apresentados, o fator da logística 

operacional aparece como importante para o tempo de vida das empresas. Conforme 

SEBRAE (2007, p.34),  

O conjunto de fatores da logística operacional fornece as bases para a criação, 

a sustentação e o crescimento da atividade empresarial e representa a 

capacidade do empresário de utilizar de forma eficiente os fatores de 

produção, tais como: o capital, o trabalho especializado, recursos 

tecnológicos disponíveis, reunindo-os na atividade produtiva ou comercial da 

empresa para a obtenção dos melhores resultados.  

 

Em suma, na opinião dos empresários, o alcance de bons resultados é 

consequência de ter bom conhecimento do mercado em que atua; boa estratégia de 

vendas; persistência, perseverança e criatividade; possuir um bom administrador e 

buscar o uso de capital próprio. Por outro lado, destacam que o fator crucial que leva 

algumas empresas à falência é a dificuldade encontrada no acesso ao mercado, 

principalmente no uso de propaganda inadequada; formação inadequada dos preços dos 

produtos ou serviços; falta de informações de mercado e logística deficiente, 

caracterizando a falta de planejamento dos empresários. Outro aspecto a ser ressaltado é 

a carga tributária brasileira que incide sob os empresários (CEZARINO, 2006). 

 Em tempo, de acordo com Mager apud dos Santos, Silva e Neves (2011) os 

principais fatores contribuintes para a mortalidade de micro e pequenas empresas são a 

falta de planejamento estratégico de longo prazo, desconhecimento sobre finanças, baixa 

qualidade da mão de obra e falta de processo e de métodos internos de trabalho. 

 No que se diz respeito à influência externa no tempo de vida das microempresas, 

Greatti apud Junior (2010) destaca o ambiente no qual a empresa passa por dificuldades 

como falta de crédito, inadimplência e a falta de poder aquisitivo dos clientes, além de 

fatores macroeconômicos como a recessão e fatores particulares como morte dos sócios, 

falta de sucessores, assaltos, roubos e incêndio (ESPINHA e MACHADO apud 

JUNIOR, 2010). 

 



16 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
 
 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia aplicada foi dividida em 

quatro partes. A primeira consistiu nos procedimentos necessários à obtenção de uma 

base de dados que permitisse quantificar, via modelos econométricos, as relações entre 

os determinantes para o tempo de vida de uma microempresa no mercado. A segunda 

parte consistiu em apresentar as variáveis, a terceira parte consistiu em descrever os 

pressupostos básicos do modelo e os procedimentos econométricos e a quarta parte 

explica as propriedades do questionário e o período em que as entrevistas foram feitas. 

 

3.1 Procedimentos para a obtenção dos dados 
 

  

Inicialmente, para descobrir a população de microempresas nos segmentos de 

padarias, farmácias e matérias de construção, buscou-se informações na Junta 

Comercial do Rio de Janeiro, tendo como resposta uma planilha contendo o quantitativo 

total de microempresas, organizada por segmentos requeridos e por bairros da cidade do 

Rio de Janeiro. Abaixo, no Gráfico 1, pode ser observado o quantitativo de 

microempresas dos segmentos de padarias, farmácias e materiais de construção por 

zonas. 

Gráfico 1 – Quantitativo de microempresas por zona 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 Na planilha citada, estavam presentes 537 padarias registradas na Junta 

Comercial, sendo 43 na zona central e histórica, 26 na zona sul, 218 na zona norte e 250 

na zona oeste. Das 612 farmácias, 30 estão localizadas na zona central e histórica, 21 na 

zona sul, 230 na zona norte e 331 na zona oeste. Das 832 lojas de material de 

construção, 91 estão na zona central e histórica, 33 na zona sul, 299 na zona norte e 409 

na zona oeste. 

 Como a localização das microempresas é um determinante (variável do modelo), 

cada zona possui uma população de microempresas de um determinado segmento, e a 

partir dessa população determinou-se uma amostra para cada zona para a aplicação do 

questionário elaborado. Então, para cada segmento retirou-se uma amostra para cada 

zona, em que foi aplicado o questionário às microempresas, com a finalidade de 

examinar isoladamente cada segmento de acordo com o quantitativo de microempresas 

por bairros. Portanto, dado que existe uma população finita, para definir o tamanho da 

amostra, utilizou-se a Equação (1) onde a determinação da amostra (n) é com base na 

estimativa da proporção populacional.  

 

   𝑛 =
𝑁×𝑝×�̂�×(𝑍𝛼/2)

2

𝑝×�̂�×(𝑍𝛼/2)
2

+(𝑁−1)×𝐸²
                                                                (1) 

 

Onde N refere-se ao tamanho da população, n refere-se ao número de indivíduos na 

amostra. 𝑍𝛼

2
  refere-se ao valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado.  p 

refere-se à proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria interessada 

em estudar. q refere-se à proporção populacional de indivíduos que não pertence à 

categoria interessada em estudar (q = 1 – p).  E refere-se à margem de erro ou erro 

máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a 

verdadeira proporção populacional (p). 

Com o cálculo da amostra realizado a partir da Equação 1, admitindo uma 

margem de erro de 12% e um grau de confiança de 90%, foi obtida a quantidade 

amostral para cada segmento da cidade do Rio de Janeiro. Após, foi efetuado um 

cálculo de proporcionalidade percentual equivalente a cada zona respectiva.  

Exemplo: pela equação 1, obteve-se o resultado de 35 como sendo a amostra de 

padarias necessárias para a aplicação do questionário. Sabendo que 41% das padarias da 
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cidade do Rio de Janeiro estão situadas na zona norte, aplicou-se este percentual para 

calcular o quantitativo necessário para essa zona. Logo, 41% das 35 padarias equivalem 

a, aproximadamente, 14. Então, o número de padarias necessário para entrevistar na 

zona norte é de 14. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2- Amostra por segmentos e regiões (zonas) da cidade do Rio de Janeiro 

PADARIAS 

  % em relação à zona Número de empresas necessárias 

Norte 41% 14 

Sul 5% 2 

Oeste 47% 16 

Central 8% 3 

FARMÁCIAS 

  % em relação à zona Número de empresas necessárias 

Norte 38% 14 

Sul 3% 1 

Oeste 54% 20 

Central 5% 2 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

  % em relação à zona Número de empresas necessárias 

Norte 36% 16 

Sul 4% 2 

Oeste 49% 21 

Central 11% 5 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

  

Conforme análise da Tabela 2 acima, percebe-se que a maioria das 

microempresas estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro está situada na zona norte e 

oeste. Regiões que, como visto na Revisão de Literatura, abrigam, juntas, 

aproximadamente 70% da população carioca. Outro fato que merece evidência é a 

pouca presença de microempresas das segmentações sinalizadas na zona sul e central. 

 Vale destacar que as amostras feitas por segmentos e zonas, simultaneamente, 

teve por objetivo facilitar a análise do comportamento do tempo de vida das 

microempresas em relação a tais variáveis.  

Depois de calculada a amostra para cada segmento por zona, aplicou-se aos 

responsáveis pelas microempresas o questionário (Anexo) contendo perguntas a respeito 

das mesmas, englobando os principais fatores que podem influenciar no tempo de vida 

de uma microempresa no mercado.  
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 3.2 Descrição das variáveis 
 
 

 Nesta seção, apresentam-se as variáveis que compuseram o questionário e que, 

portanto, fazem parte da base de dados utilizada na modelagem econométrica. 

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

calculado a partir do ano de abertura e contado em anos inteiros. 

 Localidade (L): Como o município do Rio de Janeiro apresenta quatro zonas de 

bairros, admitiu-se a separação dessa forma, para melhor analisar a relação que essa 

variável possui com o tempo de vida.  A variável localidade será definida pelas zonas da 

cidade do Rio de Janeiro, como: zona sul (L1), oeste (L2) e (L3) central. A zona norte 

será a categoria de referência, já que é a região que apresenta o maior contingente 

populacional. 

 Capital de abertura (CA): Variável qualitativa do tipo 0 – capital de terceiros 

(considera-se crédito, empréstimo e herança) e 1 – capital próprio; 

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

negócios e 1- houve plano de negócios. 

 Ensino e cursos (E): Variável qualitativa do tipo 0- não possui ensino superior e 

/ou cursos ou 1-possui ensino superior e/ou cursos.  

 Propaganda (P): Variável qualitativa do tipo 0 – não possui gastos com 

propaganda e 1 – possui gastos com investimentos e; 

 Reinvestimento dos lucros (RL): Variável qualitativa do tipo 0 – não possui 

reinvestimento dos lucros e 1 – possui reinvestimento dos lucros. 

 Segmento (SE): Como serão analisados três segmentos, admitiu-se a divisão 

dessa variável em duas, como (SE1) sendo variável qualitativa do tipo 0 – outro 

segmento e 1- Padarias e (SE2) sendo variável qualitativa do tipo 0 – outro segmento e 

1- Farmácias. O segmento de matérias de construção será a categoria de referência, já 

que foi o segmento com o maior número de estabelecimentos presentes na cidade do 

Rio de Janeiro. 
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3.3 Pressupostos básicos e procedimentos econométricos 
 

 

 Para alcançar o objetivo de identificar e mensurar a importância dos 

determinantes do tempo de vida das microempresas da cidade do Rio de Janeiro, 

formulou-se a Equação 2, em que é apresentado um modelo econométrico para 

mensurar a relação entre os determinantes apontados na literatura e o tempo de vida das 

empresas.  

 

𝑇𝑉𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝐿1𝑖 + 𝛽2𝐿2𝑖 + 𝛽3𝐿3𝑖 + 𝛽4𝐶𝐴𝑖 + 𝛽5𝑃𝑁𝑖 + 𝛽6𝐸𝑖 + 𝛽7𝑃𝑖 + 𝛽8𝑅𝐿𝑖 +
𝛽9𝑆𝐸1𝑖 +  𝛽10𝑆𝐸2𝑖 + 𝜀𝑖                                                                                       (2) 

  

Portanto, conforme Equação 2, a variável depende do modelo é o TVi que 

refere-se ao tempo de vida da empresa i. Na Tabela 3 apresenta-se o que se espera obter 

de acordo com a teoria que sustenta a análise, em relação os parâmetros 𝛽 a serem 

estimados.   
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Tabela 3 – Sinais esperados para as estimativas dos determinantes do tempo de vida das 

microempresas da cidade do Rio de Janeiro.  

Coeficientes Sinal 

esperado 

Interpretação 

β0 + Tempo de vida médio estimado de uma microempresa da 

categoria de referência da variável locacional, zona norte, 

e de segmentação comercial, lojas de material de 

construção. 

β1 + - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

está situada na zona sul.  

β2 + - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

está situada na zona oeste.  

β3 + - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

está situada na zona central e histórica.  

β4 +  Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

possui o capital próprio como capital de abertura. O sinal 

positivo significa que as empresas que foram abertas com 

capital próprio são as mais antigas (ou apresentam tempo 

de vida maior que as que usaram capital de terceiro, por 

exemplo). 

β5  - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

possuiu um plano de negócios. O sinal negativo significa 

afirmar que são empresas mais novas que se preocupam 

em planejar seu negócio, pois são empresas que têm um 

tempo de vida menor em termos comparativos dentro da 

amostra. 

β6  - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa em 

que o gestor possui ensino superior e cursos. O sinal 

negativo significa que as empresas mais novas 

comparadas às mais velhas é que se preocupam com uma 

gestão profissional ou com alguma formação escolar. 

β7 - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

possui gastos com propaganda. O sinal negativo implica 

em afirmar que as empresas mais novas têm esta 

preocupação, comparadas às mais velhas. 

β8 - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa que 

reinveste seus lucros. O sinal negativo implica em afirmar 

que as empresas mais novas têm esta preocupação, visto 

que geralmente se preocupam com a sustentabilidade do 

seu negócio e expansão, o que requer investimentos. 

β9 + - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa do 

segmento comercial de padarias.  

Β10 + - Tempo de vida médio estimado de uma microempresa do 

segmento comercial de farmácias.  

Fonte: Elaboração própria 

 



22 

 

 

 

 

Portanto, de acordo com a Tabela 3, o que cabe destacar ainda é que os 

parâmetros a serem estimados, que se referem à questão geográfica e de segmentação, 

tanto podem ser positivos quanto negativos, pois a teoria não indica a relação que se 

espera obter, apenas que a localização, bem como o segmento de mercado, podem afetar 

no tempo de vida da empresa. 

Destaca-se, como já explicado anteriormente, que a categoria de referência será 

a de microempresas de materiais de construção localizada na zona norte. A segmentação 

escolhida, materiais de construção, foi devido ao maior quantitativo de microempresas 

desse segmento; e a localidade da zona norte, devido a apresentar o maior contingente 

populacional da cidade do Rio de Janeiro.  

Ressalta-se que o modelo de regressão utilizado para estimar a Equação 2,  foi 

o de variáveis dummies. De acordo com Gujarati (2011), pode se “quantificar” tais 

atributos formulando variáveis artificiais que assumem valores de 1 ou 0, em que 1 

indica a presença (ou posse) daquele atributo e 0, a ausência dele. Em relação ao 

método de estimação, como se trata de uma regressão simples, utilizará o MQO – 

Mínimos Quadrados Ordinários. Neste caso, é necessário atentar-se para os problemas 

relacionados à presença de multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação. 

O termo multicolinearidade, conforme Gujarati (2011) é usado para incluir o 

caso de multicolinearidade perfeita e menos que perfeita, onde as variáveis possuem 

intercorrelacionadas, podendo uma variável ser derivada de uma combinação linear de 

outra variável. Em caso de multicolinearidade perfeita, os coeficientes de regressão das 

variáveis serão indeterminados e seus erros-padrão, infinitos. Se for menos que perfeita, 

os coeficientes de regressão, embora determinados, possuirão erros-padrão muito 

grandes, o que significa que não podem ser estimados com grande precisão. Para 

detectar se há multicolinearidade, há de se observar alguns pontos, tais como a) se os 

intervalos de confiança são amplos e b) se há um alto valor de R² (grau de ajuste do 

modelo) com razões t insignificantes. Como medidas corretivas em caso de 

multicolinearidade existem duas opções: fazer nada ou seguir alguns procedimentos, 

tais como: a) excluir alguma variável, b) transformar alguma variável, c) adicionar 

alguma variável ou d) reduzir a colinearidade em regressões polinomiais. 

 A heterocedasticidade é o fenômeno em que a variância do erro não é constante. 

Para detectar se há presença desse fenômeno, pode-se aplicar alguns testes, tais como: 

a) Teste de White, b) Teste de Breusch-Pagan-Goldfrey (BPG) ou c) Teste de Goldfeld-
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Quandt. Para corrigir a heterocedasticidade precisa-se saber se a variância do erro é 

conhecida ou não. Quando é conhecida, o método mais prático é por meio dos mínimos 

quadrados ponderamos. Quando ela não é conhecida, pode-se utilizar o Procedimento 

de White, onde se os erros-padrão são corrigidos. 

 A autocorrelação pode ser definida como “correlação entre integrantes de séries 

de observações ordenadas no tempo ou no espaço”. Uma forma de detectar a presença 

de autocorrelação é analisar graficamente a relação entre os termos de erro u e û; 

analisar se há um padrão cíclico, linear ou quadrático entre os termos de erro e o tempo. 

Outras formas são utilizando o Teste d de Durbin-Watson, o Teste geral de Breusch-

Godfrey (BG) ou o teste LM. Para corrigir o problema de autocorrelação após 

realizados os testes diagnósticos, pode-se: a) Corrigir utilizando o método de mínimos 

quadrados generalizados, b) aplicar o Método de Newey-West 

 

 3.4 Aplicação do questionário 

 

 A aplicação do questionário buscou obter informações qualitativas referentes a 

possíveis determinantes do tempo de permanência no mercado de microempresas na 

cidade do Rio de Janeiro.  Para tanto, o questionário consistiu de dez perguntas diretas, 

não havendo necessidade de identificação por parte do estabelecimento, tal como nome 

do dono ou do próprio estabelecimento. O período em que a pesquisa de campo foi 

realizada com os microempresários foi de agosto de 2014 até outubro de 2014. A Tabela 

4, abaixo, descreve o que cada perguntava buscava obter de informações do 

entrevistado. As perguntas 9 e 10 eram perguntas a caráter de ciência, que também não 

seriam consideradas no modelo econométrico, entretanto serviram de parâmetro para 

alcançar o objetivo de averiguar o comportamento dos microempresários no que se 

refere ao ambiente externo. 
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Tabela 4 – Descrição das perguntas aplicadas aos entrevistados 

Pergunta Descrição 

1 Buscava saber em qual segmento (padaria, farmácia ou material de 

construção) se encaixava o estabelecimento. 

2 O objetivo foi identificar em qual localidade se encontrava o 

estabelecimento (zona norte, central, sul ou oeste). 

3 Buscava saber o tempo em que a microempresa já atuava no mercado, 

registrando a resposta em números inteiros. 

4 Permitiu obter a informação do tipo de capital de abertura, podendo ser 

capital próprio ou de terceiros (crédito, empréstimo ou herança). 

5 Buscava saber se houve um plano de negócios estruturado por parte do 

dono antes de abrir o negócio. 

6 O objetivo foi identificar se o gestor ou o dono, se este também fosse 

gestor do próprio estabelecimento, possuía ensino superior ou algum curso 

que o capacitasse a lidar com a administração da microempresa. 

7 Buscava saber se a microempresa possuía algum gasto com propaganda, 

marketing, panfletagem, site ou jornal de bairro, por exemplo, para a 

divulgação do negócio. 

8 Buscava saber se a microempresa reinvestia seu lucro para expansão ou 

melhoria do estabelecimento. 

9 Solicitava o entrevistado a atribuir uma nota, de 1 a 5, para o conjunto da 

logística e infraestrutura do estabelecimento e da localidade.  

10 Buscava saber, na opinião do entrevistado, se o cenário macroeconômico 

atual estava afetando positivamente, negativamente ou não estava afetando 

a microempresa em relação à influência no tempo de permanência no 

mercado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Esta seção será dividida em duas partes. A primeira parte é reservada para 

discutir os resultados inerentes ao modelo econométrico elaborado para analisar os 

determinantes do tempo de vida das micro e pequenas empresas da cidade do Rio de 

Janeiro. A segunda parte se refere à discussão quanto à percepção dos microempresários 

quanto ao efeito do ambiente externo sobre o negócio.  
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4.1 Relação entre os determinantes e o tempo de vida das micro e pequenas 

empresas da cidade do Rio de Janeiro 

 

Na presente seção apresentam-se os resultados dos modelos econométricos para 

a análise de possíveis determinantes do tempo de permanência das microempresas na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Inicia-se com a apresentação dos resultados por meio da Tabela 5 onde se 

expõem as estatísticas descritivas em relação ao tempo de vida das microempresas, 

tanto numa visão acumulada, quanto numa visão individual de cada localidade. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva da variável tempo de vida (em anos) utilizada na 

estimação do modelo para a análise dos determinantes do tempo de vida 

das microempresas na cidade do Rio de Janeiro. 

 Média Máximo Mínimo Desvio padrão Observações 

Rio de Janeiro 19,15 80 1 18,41 112 

Zona central 26,73 80 1 21,84 37 

Zona oeste 13,41 55 1 13,13 22 

Zona sul 16,33 60 1 17,94 18 

Zona norte 16,20 56 1 15,38 35 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de pesquisa 

 

 Com as estatísticas descritivas da variável tempo de vida, é possível observar 

que a média do tempo de vida para as microempresas na cidade do Rio de Janeiro é de 

19 anos e 2 meses. Em relação à análise de cada localidade, a maior média de tempo de 

vida foi da zona central, onde as microempresas apresentaram uma média de 26 anos e 8 

meses, seguido pela zona sul com 16 anos e 4 meses, zona norte com 16 anos e 2 meses 

e zona oeste com 13 anos e 5 meses.  

 Percebe-se uma relação positiva entre a idade média das microempresas 

presentes na zona central e histórica e a própria região. A zona central é a região mais 

antiga da cidade do Rio de Janeiro, compreendendo muitos estabelecimentos antigos, os 
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quais já conseguiram o amadurecimento necessário no negócio e no próprio mercado. 

Compreende-se tal fato com as informações contidas na Tabela 5, a microempresa com 

mais tempo no mercado foi observada na zona central e histórica, na qual possuía 80 

anos.  

 Analisou-se, durante o percurso para alguns bairros da zona oeste para a 

aplicação do questionário, que tal região não possuía boa integração de transporte 

público: alguns bairros apresentavam o trem e metrô como forma de transporte, outros 

bairros restava apenas os ônibus como forma de se transportar. Tal fato pode ser 

relacionado com o fato da zona oeste, como visto na Revisão de Literatura, ser a região 

com o crescimento desordenado e com pouco planejamento urbano. A falta de uma 

estrutura social organizada prejudica o estabelecimento e, como foi visto acima, a zona 

oeste foi a região onde a microempresa mais antiga, 55 anos, foi a menor em 

comparação com as demais zonas.  

 Após a análise das estatísticas descritivas, apresenta-se a Tabela 6 com os 

resultados da estimação econométrica. Tal regressão foi feita utilizando o software 

EViews7. 
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Tabela 6 – Resultados de estimação por MQO para as variáveis presentes no modelo. 

Variável dependente: TV  

Variável Coeficiente Teste T Prob 

Constante  21,06
*
 4,24 0,0001 

Sul (L1)
 3,22

NS
 0,64 0,5254 

Oeste (L2)
 3,39

 NS
 0,69 0,4946 

Central (L3) 14,90
*
 3,45 0,0008 

Capital Abertura
 1,89

 NS
 0,40 0,6883 

Plano de negócio -10,02
*
 -2,74 0,0072 

Ensino
 1,95

 NS
 0,58 0,5632 

Propaganda -6,81
***

 -1,73 0,087 

Reinvestimento de lucro -6,14
***

 -1,76 0,0809 

Padaria (SE1)
 -1,66

 NS
 -0,40 0,6909 

Farmácia (SE2)
 -5,27

 NS
 -1,17 0,2431 

R² 0,24 R² ajustado 0,17 

Teste-F 3,265372 Durbin-Watson 2,05 

Teste LM
NS 1,427198 Teste White

NS 52,89845 

Fonte: Elaboração própria a partir os dados de resultados 
 

Nota 1: (*) significativo a 1% ; (**) significativo a 5%; (***) significativo a 10%  e  (NS) não 

significativo.  

Nota 2: Constante refere-se a categoria de referência, isto é, ser uma empresa do segmento de material de 

construção e estar situada na região norte. 

 

  

Dado os resultados apresentados na Tabela 6, é possível observar que todos os 

sinais dos coeficientes estimados foram coerentes com os esperados, a exceção da 

estimativa para o determinante de ensino que não foi estatisticamente significativo. Em 

relação à significância estatística, de modo geral, o que se observou por meio da análise 

do teste F é a probabilidade menor que 0,10, logo o resultado do teste F mostrou-se que 

não se rejeita a hipótese nula de que a variável dependente não é explicada pelas 

variáveis explicativas, conclui-se então que as diferenças e variações no tempo de vida 

das microempresas dos segmentos de padarias, farmácias e materiais de construção, na 

cidade do Rio de Janeiro, não são totalmente explicadas pelas variáveis em conjunto. 

Quanto a presença de heterocedasticidade e autocorrelação, os teste de White e 

LM indicam para a não rejeição da hipótese nula, logo não há evidencias desses 

problemas no modelo. No que se diz respeito a multicolinearidade, também pode ser 
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afirmado, via exame da correlação simples (Anexo, Apêndice B) entre os regressores 

que o modelo não apresenta essa violação. 

 Em relação aos coeficientes estimados, notou-se que em relação ao fator 

locacional, inserido na análise via dummies de zonas, o que se verificou foi que os 

coeficientes das variáveis L1 (zona sul) e L2 (zona oeste) não foram estatisticamente 

significativos. Neste caso, o fato de a empresa estar situada na zona sul ou oeste não 

distingue as empresas dessas localidades das situadas na zona norte, quando se 

considera o tempo de vida.  Já o fato de a empresa se situar na zona central, 

estatisticamente significativa a 1%, implica em afirmar que as microempresas 

localizadas na região central da cidade do Rio de Janeiro são, em média, quase 15 anos 

mais velhas que as microempresas da zona norte. Tal diferença pode estar relacionada 

ao fato de a zona central da cidade ser considerada a região mais antiga, isto é, 

tradicional da cidade, o que de certo modo pode garantir a fidelização da clientela e o 

amadurecimento do negócio no mercado, já que os estabelecimentos já são antigos, 

possuindo uma média de quase 27 anos - maior até que a média dos estabelecimentos da 

cidade como um todo.  

Quanto às variáveis de gestão, observou-se que os valores obtidos para os 

coeficientes das variáveis Plano de Negócios, Propaganda e Reinvestimentos dos 

Lucros apresentaram os sinais negativos, como o esperado. Neste caso, em relação ao 

plano de negócios, o que se pode inferir é que as empresas que fizeram plano de 

negócios são em média cerca de 10 anos mais novas do que as empresas da zona norte e 

do segmento de materiais de construção (categoria de referência). Tal evento pode ser 

explicado pelo fato de os microempresários mais recentes estarem mais cautelosos, se 

preocupando e se planejando com mais cuidado para possuir alguma informação sobre o 

mercado e alguma sinalização de que o negócio poderá dar certo. Tal fato foi observado 
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durante a aplicação do questionário: os microempresários de estabelecimentos mais 

recentes disseram ter feito um plano de negócios para avaliar a composição do mercado 

e local onde pretendiam fixar o estabelecimento. Entre os microempresários que fizeram 

um plano de negócios, 46% afirmaram não ter passado por grandes dificuldades no 

início e possuir uma boa expectativa em relação ao futuro, enquanto apenas 7% 

afirmaram ter que melhorar o estabelecimento. 

  Seguindo a mesma linha de raciocínio, as microempresas que possuem algum 

gasto referente à propaganda são, em média, cerca de sete anos mais novas que as 

microempresas da categoria de referência. Tal evento pode ser explicado pela busca de 

clientes e expansão do mercado, via divulgação de produtos, serviços, por meio de 

propaganda, como meio de fidelização de clientes.  No que concerne às microempresas 

que reinvestem seus lucros, partindo da mesma premissa, são, em média, seis anos mais 

novas que as microempresas da categoria de referência, já que também precisam buscar 

clientes, amadurecer a estrutura física do negócio e expandir mercado para se firmarem. 

Pode-se, então, concluir que a hipótese foi aceita, já que os aspectos 

relacionados à gestão e o fator locacional foram os determinantes que mais contribuíram 

para a diferenciação do tempo de permanência das empresas no mercado na cidade do 

Rio de Janeiro. 
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4.2 Percepção do microempresário quanto ao efeito do ambiente externo sobre o 

negócio 

 

Nesta seção procurou-se discutir os resultados obtidos com a pesquisa de campo 

através das perguntas 9 e 10 do questionário. Para início de análise, apresenta-se o 

Gráfico 2 com as notas médias obtidas por cada zona através da pergunta 9. 

 

 Gráfico 2 –  Nota atribuída a cada zona para o conjunto da logística e   

   infraestrutura  do estabelecimento e da localidade de acordo 

   com os microempresários. 

 

 Fonte: Elaboração própria  

  

 Conforme análise da Tabela 7, notou-se que, para os microempresários, a melhor 

região para estabelecer uma microempresa é a região central, seguida pela zona sul, 

zona norte e, por último, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

3,83 

3,97 

3,68 

3,72 

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

Zona Sul Zona central Zona oeste Zona norte

Nota atribuída a cada zona para o conjunto da logística e 
infraestrutura do estabelecimento e da localidade de 

acordo com os microempresários 

Zona Sul

Zona central

Zona oeste

Zona norte



31 

 

 

 

 

 Um fato interessante a ser percebido é que a nota média atribuída a cada região 

corresponde à média das idades das microempresas em cada região equivalente, na 

mesma ordem. A zona central recebeu a maior nota dos entrevistados e também possuí a 

maior média de idade das microempresas. A zona sul recebeu a segunda maior média de 

nota e também apresentou a segunda maior média de idade. A zona oeste, que ficou 

com a menor nota atribuída pelos entrevistados, possui também a menor média de idade 

das microempresas. 

  Em relação aos comentários feitos pelos entrevistados da zona central, 37% 

acreditam que as obras
2
 realizadas ao longo da região central estão afastando os clientes 

e que a falta de acessibilidade para carga e descarga de produtos prejudica o 

amadurecimento do negócio. 

Quanto ao ambiente macroeconômico
3
, observou-se que do total dos 

entrevistados da zona sul, 83,3% opinou que o cenário macroeconômico hoje em dia 

está prejudicando os microempresários, sendo que 80% destes indicaram a alta carga 

tributária como fator principal. Já na zona sul, dos microempresários entrevistados, 42% 

disseram que a economia está instável, porém possuem uma boa expectativa em relação 

ao futuro. Dos microempresários da zona central, 62,2% afirmam que o cenário 

macroeconômico prejudica as microempresas. Destes, 48% atribui à alta carga tributaria 

e 10% à inflação fora do controle as causas para estarem sendo prejudicados.  

                                              
2
 Obras para a implementação do BRT e do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos. Além das obras de 

renovação do região.  
3
 Quanto ao ambiente macroeconômico brasileiro atual, pode-se considerar que o país passa por uma 

recessão técnica ao apresentar dois trimestres de PIB negativo (o primeiro e o segundo trimestre de 2014). 

De acordo com os dados sobre indicadores econômicos do The Economist, o terceiro trimestre apresentou 

uma variação percentual negativa em 0,2% e a variação percentual da produção industrial, calculada em 

outubro de 2014, apresentou queda em 3,6%. A inflação e a taxa de desemprego, também calculadas em 

outubro, apresentaram-se em  6,6% e 4,7%, respectivamente. A partir do terceiro trimestre consecutivo de 

PIB negativo, um longo período sem crescimento, já é possível analisar consequências no nível de 

consumo e de emprego. 
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 Dos microempresários da zona norte, 82,8% dos entrevistados acreditam que o 

cenário macroeconômico os prejudica. Destes, 69% indicam a alta carga tributária como 

o principal fator. Além disso, 32% disseram que as vendas estão diminuindo e que 

possuem uma expectativa ruim em relação ao futuro. Destaca-se, aqui, que 16% dos 

entrevistados admitiram possuir desconfiança nos empregados, possuindo dificuldade 

em encontrar pessoal para contratar.  

 Para os microempresários da zona oeste, 64% dos entrevistados afirmam que o 

cenário macroeconômico os prejudica, 23% afirmaram que o cenário macroeconômico 

atual não afeta as microempresas e 13% que o cenário atual os favorece. Destes 

entrevistados que opinaram que o cenário atual está os favorecendo, 33% são 

microempresários do segmento de padaria e 67% do segmento de material de 

construção. 

 Dos entrevistados da zona oeste, 27% disseram possuir uma expectativa boa em 

relação ao futuro, enquanto 27% possuem uma expectativa ruim, pensam em fechar e 

acreditam que a população está comprando menos. Destes, 75% do segmento de 

material de construção e 25% do segmento de farmácia.  

 Em relação à influência do cenário externo e dos fatores 

macroeconômicos no tempo de vida das microempresas na cidade do Rio de Janeiro, 

pode-se concluir que, na média, foi verificado que os microempresários estão sendo 

prejudicados por ambos os fatores, já que 30% dos entrevistados afirmaram que as 

vendas estão diminuindo e que a população está comprando menos em relação aos 

últimos meses e 67% atribuíram à alta carga tributária como fator principal de estarem 

sendo prejudicados. 

 Cerca de 25% dos microempresários entrevistados admitiram possuir uma 

expectativa ruim, estar pensando em fechar ou afirmam que a população está 
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comprando menos. Não obstante a essa informação, os microempresários mais recentes 

também estão utilizando ferramentas de propaganda e marketing para divulgar o 

negócio, já que aproximadamente 17% dos entrevistados admitiu possuir uma boa 

expectativa em relação ao futuro. Ligado a essa informação, os microempresários mais 

novos também estão reinvestindo mais seus lucros, já que precisam se amadurecer e se 

fortalecer no mercado, buscar e fidelizar clientes. Dado importante a esse resultado é o 

fato de 14% dos entrevistados admitir que precisam melhorar a estrutura do negócio e 

que precisa se fortalecer no mercado. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou considerações acerca do comportamento das 

microempresas na visão dos segmentos de padarias, farmácias e materiais de construção 

na cidade do Rio de Janeiro, considerando o cenário externo às microempresas e as 

variáveis que influenciam no tempo de vida das mesmas. 

Na cidade do Rio de Janeiro, as principais variáveis que mais impactaram na 

diferença de idade foram as variáveis locacional e de gestão, logo pode-se aceitar a 

hipótese indicada. 

Como visto, as microempresas mais recentes no mercado estão utilizando mais 

instrumentos de gestão, tais como planejamento de negócio, ferramentas de 

propagandas e marketing e reinvestindo seus lucros. Resultado que pode ser explicado 

pela situação atual do cenário macroeconômico brasileiro, em que foi verificado que os 

microempresários estão sendo prejudicados pela alta carga tributária, além de 

confirmarem a queda das vendas nesses últimos meses.  
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Um fator importante a ser ressaltado, de acordo com a pesquisa realizada, é que 

os microempresários da cidade do Rio de Janeiro estão um pouco atrasados no que se 

diz respeito à realização de um planejamento, variável muito importante e que oferece 

uma base de sustentação para a microempresa. 

De uma forma geral, o motivo para que a cidade do Rio de Janeiro, a qual 

apresenta um dos maiores PIBs nacionais, possua uma taxa de sobrevivência menor em 

comparação com demais capitais que possuem PIB menor, é o atraso dos 

microempresários cariocas na implementação de ferramentas de propagandas eficientes, 

reinvestir seus lucros e também em elaborar um plano de negócios.  

Sugiro que futuras pesquisas com a mesma finalidade desta possam explorar 

questões relacionadas à diferenciação do tempo de vida das idades das microempresas 

em outras capitais para que seja possível fazer uma comparação e análise mais 

completa, com o objetivo o desenvolvimento das microempresas localizadas na cidade 

do Rio de Janeiro.  

Assim, perante as conclusões apresentadas, espera-se que trabalho sirva como 

um auxílio para futuros estudos com o mesmo intuito. 
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Apêndice A - Questionário Pesquisa de Campo 

Empresa: _________________________________________ 

1) A microempresa pertence a qual segmento?  

2) 2) A microempresa está localizada em que bairro / zona?  

3) A microempresa atua há quanto tempo no mercado?  

4) Qual foi o tipo de capital de abertura da microempresa?  

5) Houve um plano de negócios para a abertura da microempresa?  

6) O gerente / gestor possui ensino superior?  

7) A microempresa possui gastos com propaganda / marketing?  

8) A microempresa reinveste o lucro na empresa?  

9) Qual a nota (de 1 a 5) atribuída para a logística e infraestrutura do local 

onde se situa? 

 

10) Qual nota (de 1 a 3) a empresa atribui ao atual cenário macroeconômico e 

seus efeitos para o tempo de vida da empresa? 

 

1- Efeito negativo 2- Nenhum efeito 3- Efeito positivo 
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Apêndice B – Correlação entre as variáveis 

 

  TV L1 L2 L3 CA PN E P RL SE1 SE2 

TV 1 -0.0673 -0.155 0.29048 -0.0372 -0.2344 0.13801 -0.1737 -0.1656 0.09786 -0.2502 

L1 -0.0673 1 -0.2164 -0.3074 -0.0181 -0.0774 0.04622 -0.1082 0.14089 0.03755 0.11572 

L2 -0.155 -0.2164 1 -0.3473 0.02125 0.06459 -0.1676 0.21529 0.02831 0.03659 0.11276 

L3 0.29048 -0.3074 -0.3473 1 0.0855 0.15556 0.13465 0.13818 -0.0311 0.13671 -0.0574 

CA -0.0372 -0.0181 0.02125 0.0855 1 0.17105 0.08552 0.14547 0.1787 -0.1688 0.167 

PN -0.2344 -0.0774 0.06459 0.15556 0.17105 1 -0.0937 0.18309 -0.044 -0.0089 0.15905 

E 0.13801 0.04622 -0.1676 0.13465 0.08552 -0.0937 1 -0.0359 -0.0645 -0.0259 0.00784 

P -0.1737 -0.1082 0.21529 0.13818 0.14547 0.18309 -0.0359 1 -0.0903 -0.2275 0.34047 

RL -0.1656 0.14089 0.02831 -0.0311 0.1787 -0.044 -0.0645 -0.0903 1 -0.05 0.25664 

SE1 0.09786 0.03755 0.03659 0.13671 -0.1688 -0.0089 -0.0259 -0.2275 -0.05 1 -0.3021 

SE2 -0.2502 0.11572 0.11276 -0.0574 0.167 0.15905 0.00784 0.34047 0.25664 -0.3021 1 

Nota: TV refere-se ao tempo de vida, em anos; L1, L2 e L3 dizem respeito as dummies 

para as regiões sul, oeste e central, respectivamente; CA refere-se ao tipo de capital de 

abertura; PN indica se a empresa possuiu ou não um plano de negócios; E retrata a 

questão da escolaridade do gestor da microempresa; P denota se a empresa gasta ou não 

com propaganda; RL diz respeito ao fato da empresa reinvestir seus lucros, SE1 e SE2, 

denotam se a microempresa é do segmento da padarias ou farmácias, respectivamente. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 


