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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar se a capacitação dos empreendedores 

das Micro e Pequenas Empresas (MPE) do setor de Serviços é um fator que leva a 

redução da taxa de mortalidade precoce nos primeiros anos de existência. Para isso 

primeiramente busca-se definir os conceitos de MPE, Empreendedorismo e Capacitação 

empreendedora através de uma pesquisa bibliográfica, partindo-se em seguida para a 

exposição e discussão dos dados secundários analisados, concluindo-se o trabalho com 

os principais fatos encontrados. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (Sebrae) no Brasil as MPE representam 99,7% do total de empresas 

constituídas no país, estas contribuem diretamente para a economia gerando postos de 

trabalho e renda. É ampla a definição das Micro e Pequenas Empresas no Brasil, sendo 

estas classificadas de acordo com o faturamento bruto anual e a quantidade de 

empregados. Para se entender melhor o funcionamento de tais empresas deve-se levar 

em conta o perfil de seus proprietários, pois conforme observado por Dolabela (2006) 

estas empresas são feitas a imagem dos empreendedores que as criaram. Por isso é de 

extrema importância a capacitação dos mesmos para a manutenção e sobrevivências 

destas empresas que conforme Drucker (1984) deve existir além do período de vida de 

seu fundador contribuindo com suas obrigações para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Micro e Pequena Empresa (MPE); Empreendedorismo; Capacitação. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to examine whether the training of entrepreneurs of Micro and 

Small Enterprises (MPE) in the sector of services is a factor that leads to reduction of 

mortality rate early in the first years of existence. For this first try to define the concepts 

of MEP, Entrepreneurship and entrepreneurial training through a literature search, it is 

then for the exhibition and discussion of secondary data analysis, it is working with the 

main facts found. In Brazil the Micro and Small Enterprises represent 99.7% of all 

businesses in the country, they directly contribute to the economy generating jobs and 

income. It is a broad definition of Micro and Small Enterprises in Brazil, which are 

classified according to the annual gross turnover and the number of employees. To 

better understand the functioning of such companies should be taken into account the 

profile of their owners, because as noted by Dolabela (2006) made these companies are 

the image of entrepreneurs who created the. It is therefore extremely important to train 

them for the maintenance and survival of these companies that as Drucker (1984) must 

exist beyond the life of its founder contributing their obligations to society. 

 

 

Keywords: Micro and Small Enterprise (MPE); Entrepreneurship; Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Formulação do Problema 

  

 Com a atual crise econômica que afeta o país e o restante do mundo, nota-se 

uma grande redução do nível de emprego nas grandes indústrias. De acordo com dados 

publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), no Brasil, 

houve uma redução de 1,3 % em fevereiro, a quinta redução consecutiva, na 

comparação com o mês imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais.  

 Diante deste fator, muitos destes profissionais recém saídos das grandes 

empresas resolvem empreender e abrir uma micro ou pequena empresa (MPE), 

incentivados pela redução do prazo de abertura e os incentivos fiscais e tributários 

oferecidos pelo governo com a criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

que entrou em vigor em 2007.  

 O processo de terceirização de algumas atividades secundárias das grandes 

indústrias, visando redução dos custos e encargos com funcionários, fez com que 

aumentasse o número de MPE prestadoras de serviços. De acordo com dados do Sebrae 

/ RJ, no Estado do Rio de Janeiro o setor de serviços é o que mais se destaca entre as 

microempresas, apresentando um percentual de 51,6%.  Sendo que estas empresas são 

as que mais geram renda e empregos, contribuindo para o aumento do PIB e 

alavancando a economia. 

 Mas não são somente as grandes empresas que passam pela crise, pois muitas 

das MPE também sofrem com a redução da demanda e queda no faturamento. E muitas 

destas falem nos primeiros anos de existência devido à falta de preparo dos donos, falha 

na gestão e falta de conhecimento do mercado. 

 Visto este cenário cabe ao gestor estar bem preparado e capacitado para lidar 

com os fatores macro e microeconômicos, tendo conhecimento das praticas de gestão 

necessárias e domínio sobre finanças, vendas, produção, além de uma estratégia de 

planejamento para diversos tipos de cenários.  

 A capacitação através de cursos específicos destinados aos empreendedores, 

com métodos de ensino prático que remetem a realidade do mercado e das empresas, 

com estudos de caso, atividades práticas e dinâmicas, são de grande auxilio para quem 
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deseja ou já possui uma MPE, e quer se manter competitivo e aumentar as chances de 

sucesso de sua empresa. O SEBRAE assim como outras instituições auxiliam nesse 

processo, ofertando cursos que ensinam aos empreendedores os instrumentos de gestão 

necessários para se abrir uma empresa e mantê-la com sucesso, contribuindo pra reduzir 

as chances de mortalidade nos primeiros anos. 

 Diante destes fatos chega-se a seguinte questão: A capacitação e formação dos 

empreendedores de MPE no setor de serviços é um fator determinante para alcançar o 

sucesso e evitar a mortalidade destas empresas nos primeiros anos de existência? 

 

1.2. Justificativa 

 

 No Brasil, muitas pessoas são levadas a empreender, ou por necessidade, devido 

à falta de emprego e renda, ou pela oportunidade, buscando a autonomia profissional e 

aumento de renda, investindo em seguimentos de mercado não atendidos. Nestes casos, 

os empreendedores que desejam sair do setor informal, optam por abrir uma MPE no 

setor de serviços, que depois do de comercio é o que mais cresce, pois os investimentos 

financeiros iniciais são menores, além dos incentivos oferecidos pela Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas e do Super Simples.  

De acordo com dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), entre 

2000 e 2004, foram criados cerca de 924.117 estabelecimento, nos quais 99% eram 

MPE. Sendo que destas, 56% é no setor de comercio e 30 % no de serviços. 

 Contudo, alguns donos e gestores de MPE são pessoas sem preparo e formação 

adequada para gerir uma empresa, ou não possuem conhecimento adequado do mercado 

e do ramo de negócio em que engessou. Neste caso a falta de conhecimento das práticas 

de gestão e de planejamento adequado para se manter uma empresa é um fator que leva 

a maioria das MPE à falência nos primeiros anos de existência. 

 De acordo com o estudo “Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e 

Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas no Brasil” realizado pelo Sebrae no ano de 

2007, com dados de 2000 a 2005, nos estabelecimentos com até 2 anos de existência a 

taxa de mortalidade empresarial foi de 49,4% no primeiro triênio (2000-2002) tendo 

reduzido para 22,0 % entre 2003-2005. 

 Essa taxa de mortalidade precoce das MPE é um assunto cada vez mais discutido 
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e pesquisado por centros de estudos e serviços como o Sebrae, FGV, entre outras 

instituições que avaliam diversas variáveis e a evolução das MPE em determinados 

períodos. Muitos destes centros oferecem auxilio e informações a pessoas que desejam 

abrir uma MPE ou que já possuem uma e desejam orientações a respeito da gestão do 

negócio. O Sebrae se destaca no que diz respeito à capacitação e auxilio aos 

empreendedores, oferecendo cursos, palestras, seminários e eventos sobre o assunto, 

além de informações sobre tributos, legislação, finanças e mercado. 

 

1.3. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste presente trabalho é verificar o nível de formação e 

capacitação dos empreendedores nas MPE´s prestadoras de serviços do Estado do Rio 

de Janeiro e se a falta de tal capacitação é fator de mortalidade dessas empresas nos 

primeiros anos de existência.  

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

 Os principais objetivos específicos são:  

• Apresentar o perfil do empreendedor das MPE do setor de serviços do estado do 

Rio de Janeiro e compará-lo com o perfil do empreendedor apontado por 

diversos autores.  

• Analisar os índices de crescimento e mortalidade de tais empresas do estado e 

verificar se o perfil dos donos das MPE influencia no desempenho das mesmas.  

• Apresentar os tipos de cursos e formação oferecidos aos empreendedores desta 

área, e a qualidade e eficácia dos mesmos.  

• Comparar os dados do estado em relação a dados de outras regiões do país.  

• Analisar os fatores que levam ao fracasso e sucesso das MPE de serviços. 

 

1.5. Suposição 

 

A formação e capacitação dos empreendedores das MPE’s de serviços é o fator 

de extrema importância para o sucesso destas empresas e a redução da taxa de 
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mortalidade nos primeiros anos de existência. Pois muitas destas empresas entram em 

falência devido à precipitação e falta de planejamento dos empreendedores, que antes de 

iniciar o negócio e investir, não fazem uma pesquisa de mercado para avaliar se o 

serviço oferecido é viável, além de não preparar um plano de negocio contendo as 

informações financeiras para verificar se o negocio é rentável, se dará lucro e em quanto 

tempo irá recuperar o investimento. 

 Desta forma o despreparo e a falta de capacitação, é o principal fator da 

mortalidade destas empresas, podendo ser evitado com a capacitação do empreendedor 

em cursos especializados como os oferecidos pelo Sebrae, por exemplo. 

 

1.6. Delimitação  

 

 Foi escolhido para a análise as MPE de serviços por ser um setor que mais 

cresce no país, contribuindo com a economia e com o amento da empregabilidade. 

Além disto, foi escolhido o estado do RJ, por ser uma região em constante crescimento 

e pelo aumento das MPE de serviços nesta localidade. 

 Fará uso da utilização de fonte de pesquisa secundária, através de análise 

estatística de relatórios e estudos publicados por instituições que tratam do assunto. 

Serão utilizados dados de pesquisas realizados no período de 2000 a 2008, devido as 

constantes mudanças no mercado e a adequação do tema ao contexto atual. 

 

1.7. Limitações do Trabalho 

 

 Uns dos fatores de limitação do trabalho é utilização de dados secundários 

baseados em pesquisas e relatórios publicados por instituições especializadas no 

assunto. Além da escassez de literatura publicada, relacionada ao tema de MPE. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. Micro e Pequenas Empresas 

 

2.1.1. Como são classificadas as Micro e Pequenas empresas (MPE)? 

 

Com o crescente numero de MPE no Brasil , cerca de 98,9 % do total de 

empresas em 2007 (de acordo com dados do Sebrae ) , torna-se cada vez maior o 

interesse sobre tais instituições que hoje faturam  R$ R$ 5,1 bilhões e ocupam 1,9 

milhões de pessoas entre sócios e empregados (IMPE / SEBRAE, 2009 ). Mas apesar 

destes fatores, ainda há pouca literatura sobre o assunto e a definição e classificação de 

tais empresas ainda é controversa.   

 

Para efeito de estudos e pesquisas, o Sebrae utiliza o critério de classificação 

de porte segundo o número de empregados da empresa, sendo: 1) 

microempresas: na indústria e na construção civil – até 19 empregados; e no 

comércio e serviços – até 9 empregados; 2) pequena empresa: na indústria e 

na construção civil – de 20 a 99 empregados; e no comércio e serviços – de 

10 a 49 empregados. (SEBRAE, 2007) 

 

O Simples Nacional e o Art. 3º da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

classificam as MPE de acordo com sua formação jurídica e seu faturamento anual, 

sendo que a Microempresas (ME) é o empresário individual (antiga firma individual) a 

que se refere o artigo 966 do Código Civil Brasileiro, a sociedade empresaria 

(comercial) ou a sociedade simples (civil) que em cada ano tenha receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 240.000,00. Já as empresas de pequeno porte (EPP) é o 

empresário (antiga firma individual) a que se refere o artigo 966 do Código Civil 

Brasileiro , a sociedade empresaria (comercial) ou a sociedade simples (civil) que 

obtenha, em cada ano, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00. ( CARTILHA SIMPLES NACIONAL , 2008 p. 7 ; LEI GERAL DA 

MICRO E PEQUENA EMPRESA , 2006) 

Além da classificação adotada pelo Simples Nacional e a Lei geral das MPE, o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, 2002), órgão 
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de financiamento, também classifica o porte de tais empresas de acordo com a receita 

anual, diferenciando apenas no que diz respeito aos valores auferidos. Sendo que para as 

Microempresas a receita operacional bruta anual ou anualizada deve ser inferior ou 

igual a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos reias). Já as pequenas empresas devem 

possuir receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 1.200 mil (um 

milhão e duzentos reias) e inferior ou igual a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos 

mil). (BNDES Carta Circular nº 64/2002) 

Tais classificações podem ser comparadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Classificação das Empresas quanto ao Porte 

Instituição 
Classificação quanto ao Porte da Empresa 

Microempresa Pequena Empresa 

Sebrae 

Setor 
Quantidade de 

Funcionários 
Setor 

Quantidade de 

Funcionários 

Indústria e 

Construção Civil 
Até 19 empregados 

Indústria e 

Construção Civil 
De 20 a 99 empregados 

Comercio e 

Serviço 
Até 9 empregados 

Comercio e 

Serviço 
De 10 a 49 empregados 

Simples 

Nacional 

e 

Lei Geral 

das MPE 

Tipo Jurídico Faturamento Tipo Jurídico Faturamento 

• Empresário 

individual; 

• Sociedade 

empresaria 

(comercial); 

• Sociedade 

simples (civil). 

Receita bruta anual 

igual ou inferior a 

R$ 240.000,00 

• Empresário 

individual; 

• Sociedade 

empresaria 

(comercial); 

• Sociedade 

simples (civil). 

Receita bruta superior a 

R$ 240.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 2.400.000,00 

BNDES 

Faturamento Faturamento 

Receita operacional bruta anual ou 

anualizada inferior ou igual a R$ 1.200 

mil (um milhão e duzentos mil Reais) 

Receita operacional bruta anual ou anualizada 

superior a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos 

mil Reais) e inferior ou igual a R$ 10.500 mil 

(dez milhões e quinhentos mil Reais) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se notar a partir do que foi apresentado acima que os tipos de 

classificações dadas as MPE diferem-se quanto ao numero de empregados (classificação 
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adotada pelo Sebrae), o tipo jurídico e faturamento anual (Simples Nacional e Lei 

Geral), e a receita operacional anual (BNDES). Estas diferenças podem ser atribuídas às 

finalidades com que essas instituições pretendem interagir com tais empresas. Podendo-

se observar que o Sebrae é uma instituição de apoio e incentivo as micro e pequenas 

empresas e busca auxiliar gestores e empreendedores oferecendo apoio e capacitação 

aos mesmos desde a abertura, legalização e manutenção destas empresas, adotando em 

sua classificação a quantidade de pessoas ocupadas na empresa de acordo com o setor. 

Já o Simples Nacional e a Lei Geral oferecem apoio as MPE no que diz respeito à 

legalização e tributação destas empresas, classificando-as então pelo faturamento e tipo 

jurídico. E por fim o BNDES, órgão financiador, que visa o desenvolvimento de tais 

empresas para o crescimento econômico e a geração de riquezas para o país, classifica 

as MPE de acordo com a receita operacional bruta anual, estipulando valores superiores 

aos usados pelo Simples Nacional e a Lei Geral, como uma garantia de retorno aos 

empréstimos. 

O Management Center do Brasil (1964) utiliza para a definição de pequena 

empresa algumas regras empregadas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, a 

qual estipula que as pequenas empresas devem atender a duas ou mais das seguintes 

especificações: uma administração independente onde o gerente é também o 

proprietário; a empresa pertence e/ ou o capital é oferecido por um individuo ou um 

pequeno grupo; a área de operação da empresa é local embora seu mercado não seja; e 

por ultimo o pequeno tamanho da empresa é relativo a sua industria como um todo 

dependendo de como o negocio em questão se compara com o líder do ramo. 

De acordo com Bateman ( 2006, p. 227) uma pequena empresa costuma ser 

definida como tendo menos de 100 funcionários, sendo de propriedade e operação 

independentes, não sendo dominante no seu campo de atuação e não sendo 

caracterizada por muitas práticas inovadoras.  

 Dolabela (2006 ) aponta algumas peculiaridades das pequenas empresas. Dentre 

as quais ele cita que: a pequena empresa é dominada pelo líder que assumem papeis 

multifuncionais, sendo o sistema social da empresa baseado à sua imagem; a capacidade 

de delegação pelos sócios e empreendedores é quase inexistente ; há falta de recursos 

para contratação de profissionais e especialistas;  os sistemas de controle são informais, 

frágeis ou inexistente; controle limitado do ambiente e poucos recursos para pesquisa-
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los; capacidade limitada de financiamento em bancos devido a falta de garantias (bens , 

imóveis) oferecidas pelo empreendedor; baixa escala de produção e faixa de produtos 

limitada; e por fim mercados limitados e capacidade de dominar pequena parte dos 

mesmos. 

 Portando apesar do crescente número de MPE e sua importância para a 

economia, ainda há poucos estudos e interesse pelo tema que deve ser evidenciado 

devido às dificuldades e altas taxas de mortalidade encontradas por tais empresas. 

 

 

2.1.2. Setor de Serviços 

 

No Brasil o setor de serviços cresce consideravelmente e possui grande 

importância na economia com a geração de postos de trabalhos, e aumento do PIB 

nacional, servindo muita das vezes de suporte as atividades indústrias. O crescimento 

deste setor também pode ser caracterizado devido às mudanças em alguns aspectos 

macro ambientais (cultural, político, econômico, social, tecnológico, ambiental), e 

aspectos mercadológicos, pois os consumidores buscam cada vez mais serviços 

personalizados e diferenciados que atendam a suas necessidades e supere suas 

expectativas. Pode-se ainda atribuir a esse crescimento o processo de terceirização de 

algumas atividades do setor industrial como limpeza, segurança, manutenção, dentre 

outras. 

De acordo com informações do site da Secretaria de Comercio e Serviços (2009) 

a atividade de serviços é de grande importância na geração de renda e riqueza para o 

país, contribuindo para o desenvolvimento econômico, pois aumentam a 

competitividade interna e internacional, geram empregos qualificados e aceleram o 

progresso tecnológico. Os serviços representam aproximadamente 80% do PIB nos 

países desenvolvidos e mais de 60% do PIB brasileiro. Destaca-se ainda a crescente 

dependência da indústria manufatureira às atividades terciárias. No plano interno, os 

serviços contam mais de 945 mil empresas atuando no Brasil e 15,8 milhões de 

empregos. A atividade terciária tem representatividade tanto entre as maiores empresas 

do país quanto entre as micro e pequenas empresas. Das vinte maiores empresas do 

Brasil, doze delas são empresas do setor terciário. Já em relação às micro e pequenas 
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empresas, mais de 97% do total, correspondem a empresas prestadoras de serviços. 

 Gianesi e Correa (1996) destacam a importância do setor de serviços para a 

economia na geração de emprego (ocupação de mão de obra) e no aumento do PIB, 

evidenciando estes como os principais indicadores utilizados para demonstrar o 

crescimento do setor. Os autores citam alguns fatores que levaram ao aumento da 

demanda por serviços, dentre os quais: o desejo por melhor qualidade de vida e o 

aumento da sofisticação dos consumidores, mais tempo de lazer, a urbanização, e 

mudanças demográfica, socioeconômicas e tecnológicas.  

Para o SEBRAE (apud DARÓS, 2008) “Serviço é o processo de realização de 

um trabalho para satisfazer a necessidade de um consumidor cujo resultado poderá ser 

tangível ou intangível.” 

Ainda de acordo com informações do SEBRAE, a terceirização representa um 

fenômeno propulsor do aumento de micro e pequenas empresas no seguimento de 

serviços, como alternativa para as grandes empresas na redução de custos com as 

elevadas cargas tributárias das folhas de pagamento através da contratação de tais 

empresas. 

Darós ( 2008) discorre que a  definição de serviços é bastante controvérsia e os 

principais conceitos já estão defasados para o cenário atual , sendo poucos os autores 

contemporâneas a abordar o assunto de forma dinâmica e condizente com o que é setor 

de serviços atualmente no Brasil e no mundo . Ele diferencia os autores contemporâneos 

dos clássicos, sendo que os primeiros classificam os serviços de acordo com as 

características de seu consumo, os tipos de usuários a que se destinam as funções 

desempenhas e o conteúdo de conhecimento agregado. Já os autores clássicos tratam de 

explicar as características do serviços “materializando-o” ao tentar comparar serviços 

com o produtos. 

 Slack (2002) aponta algumas diferenças entre bens e serviços no que diz 

respeitos aos seguintes aspectos: tangibilidade (diferente dos bens os serviços são 

intangíveis), estocabilidade (não se pode estocar serviços, ao contrario do que acontece 

com os bens), transportabilidade (serviços não podem ser transportados), 

simultaneidade (os bens são produzidos antes de chegar ao consumidor final, já os 

serviços são produzidos simultaneamente com o seu consumo), qualidade (a qualidade 

dos bens são mais evidentes que a qualidade em serviços, por ser algo subjetivo e variar 
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de pessoa para pessoa). 

 

Principalmente a partir da década de 80 , estudiosos e membros do governo 

passaram a ter curiosidade para compreender as características e 

especificidades dos serviços. Apesar da crescente importância do tema, são 

ainda insuficientes tanto o conhecimento a respeito do setor, quanto 

instrumentos de apoio destinados aos empresários, principalmente as micro 

e pequenas empresas (MPE) , que , em geral, carecem de competitividade e 

inovação. (DARÓS , 2008 p. 14) 

 

 

2.1.3. Fatores de Mortalidade das MPE 

 

Como apontado por diversas pesquisas, apesar do índice de mortalidade das 

MPE vir diminuindo ao passar do tempo, no Brasil esse índice ainda é bem 

significativo, principalmente quando se trata do estagio inicial do negocio (os primeiros 

dois anos de existência), devendo o empreendedor atentar quais os principais fatores 

que levam a empresa à falência. 

Drucker (1984) observa que o sucesso pode não ser permanente. Pois as 

empresas são criações humanas desprovidas de permanência real, devendo estas 

sobreviverem além do período de vida de seu fundador, prestando a contribuição que 

deve a economia e a sociedade. O autor finaliza dizendo que: “Perpetuar a empresa é 

tarefa básica que cabe ao espírito empreendedor – e a capacidade de consegui-lo pode 

muito bem constituir o teste mais definitivo para sua administração”. 

Como citado por Chiavenato (2008, p. 15), “nos novos negócios, a mortalidade 

prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam.” Diante 

disso ele aponta algumas das possíveis causas de mortalidade nas empresas, que são 

apresentadas na Tabela 1: 
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Tabela 1 – As causas mais comuns de falhas no negócio 

 Inexperiência- 72 %   

Incompetência do empreendedor 

Falta de Experiência de campo 

Falta de experiência profissional 

Experiência desiquilibrada  

Fatores econômicos - 20 % 

Lucros insuficientes 

Juros elevados 

Perda de mercado 

Mercado consumidor restrito 

Nenhuma viabilidade futura 

Vendas Insuficientes - 11 % 

Fraca competitividade 

Recessão econômica 

Vendas Insuficientes 

Dificuldade de estoques 

Despesas excessivas - 8 % 
Dividas e cargas demasiadas 

Despesas operacionais 

Outras causas - 3 % 

Negligencia 

Capital insuficiente 

Clientes insatisfeitos 

Fraudes 

Ativos insulficientes 

Fonte: Chiavenato (2008, p.15) 

 

Maximiano (2006) destaca que dentre as  principais razões de mortalidade das 

MPE nos primeiros anos de existência estão: a falta de políticas publicas que viabilizem 

e consolidação de novos empreendimentos; a falta de financiamento; as elevadas cargas 

tributárias; e por ultimo a demora e a burocracia para se abrir e legalizar uma empresa. 

O Management Center do Brasil (1964) também aborda como um dos principais 

problemas enfrentados pelas pequenas empresas a falta de financiamento e capital 

humano adequados para gerenciá-las; as altas taxas tributárias; a falta de pesquisas de 

mercado; a sensibilidade ás alterações dos ciclos econômicos e a tomada de decisões 

apressadas e mal planejadas. 

Dornelas (2005) aponta como as principais causas para o insucesso de pequenas 

empresas a falta de planejamento, deficiência na gestão, políticas de apoio insuficientes, 

conjuntura econômica e fatores pessoais. Conforme apresentado na Tabela 2 : 
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Tabela 2 : Causas de fracasso das starts-ups americanas (SBA, 1998) 
Incompetência Gerencial 45% 

Inexperiência no Ramo 9% 

Inexperiência em Gerenciamento 18% 

Expertise Desbalanceada 20% 

Negligencia nos Negócios 3% 

Fraudes 2% 

Desastres 1% 

Total 98% 

Apenas 2% são fatores desconhecidos 

Fonte: Dornelas (2005, p. 95) 

 

Ao se referir sobre as dificuldades e causas de mortalidade das MPE, Lakatos 

apud Almeida et al (2007) apresenta como o maior problema que aflige as pequenas 

empresas a estrutura demasiadamente centralizada na pessoa do dono ou proprietário, 

que, geralmente, possui uma baixa qualificação. Neste sentido o autor também apresenta 

as idéias de  Cassaroto Filho e Pires (1998), que cita como o grande problema da 

pequena empresa a falta de competência para dominar todas as etapas da cadeia de 

valor, além da própria capacidade de gestão de todas as suas etapas. E por fim as 

dificuldades de uma pequena empresa dominar todas as funções da cadeia produtiva.  

Portanto Dornelas (2005, p. 18) afirma que :  

 

“entendendo melhor como ocorre o processo empreendedor , seus fatores 

críticos de sucesso , espera-se que essa estatística , ainda preocupante , seja 

gradativamente alterada, por meio a ação de técnica e métodos 

comprovadamente eficientes e destinado a auxiliar o desenvolvimento e a 

maturação das pequena empresas brasileiras.” 

 

 

2.2. Empreendedorismo 

 

2.2.1. Conceito de Empreendedorismo 

 

O termo Empreendedorismo vem sendo usado freqüentemente, tanto no meio 
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acadêmico, quanto no meio empresarial, e muitas das vezes empregado de forma 

inadequada descaracterizando seu conceito. 

A partir do século XX o empreendedorismo começou a despertar o interesse 

acadêmico e ser estudado de maneira sistemática, interessando-se pelo tema os 

economistas que viam na capacidade empreendedora a mola que impulsionava a 

economia e promovia inovações; os psicólogos e sociólogos buscando encontrar as 

razões psicológicas que levam determinadas pessoas a terem comportamentos 

empreendedores e compreender como o ambiente social poderia promover tais ações; e 

por fim os administradores que viam na capacidade empreendedora um elemento 

essencial para a sobrevivência das empresas.  (MARIANO, 2008 ) 

Segundo Dornelas (2005) o conceito de empreendedorismo tem sido muito 

difundido no Brasil e começou a ser estudado com maior interesse no final da década de 

1990. O ator descreve que tal preocupação com o tema deve-se à criação de pequenas 

empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade 

desses empreendimentos. 

Para Dolabela (2006) o empreendedorismo não é um tema recente e existe desde 

sempre sendo da natureza humana inovar. Segundo o autor o termo deriva da livre 

tradução da palavra entrepreneurship, que contem as idéias de iniciativa e inovação, 

implicando numa forma de ser, uma concepção com o mundo, uma forma de se 

relacionar. Dolabela cita ainda que o empreendedorismo não é uma ciência , mas é uma 

das áreas em que mais se pesquisa e publica, não existindo ainda paradigmas e padrões 

estabelecidos podendo muita coisa ainda ser dita sobre o assunto. 

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2009 p.134), 

Empreendedorismo é: “Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 

empreendimento, como por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a 

expansão de um empreendimento existente por um individuo, grupos de indivíduos ou 

por empresas já estabelecidas.” 

Levando em consideração tais conceitos Dornelas (2005) declara que o 

momento atual pode ser chamado de a “era do empreendedorismo”, pois os 

empreendedores estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando 

distancias , renovando conceitos, quebrando paradigmas e gerando empregos e riqueza 

para a sociedade. 
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• Empreendededorismo na visão dos Economistas 

  

De acordo com Reynolds, 1997 ; Schumpeter, 1934 (apud CHIAVENATO, 

2008) o empreendedorismo tem origens a partir dos séculos XVIII e XIX , com as 

idéias dos pensadores econômicos que defendiam a influencia das ações da economia 

sobre as forças do livre mercado e da concorrência, promovendo a inovação e o 

desenvolvimento econômico. 

Segundo Mariano(2008) os estudiosos da economia como Richard Cantilion, no 

sec XVIII, e o Frances Jean Baptiste Say, no sec XIX, foram uns dos primeiros a 

identificar a importância dos empreendedores para o sistema produtivo , destacando 

suas habilidades para detectar oportunidades a cada mudança no contexto do mercado, 

bem como para assumir os riscos de um empreendimento contribuindo para o 

desenvolvimento econômico. O autor ainda destaca o economista Schumpeter , como o 

principal representante da visão econômica do empreendedorismo,  pois ele atribui ao 

empreendedor o conceito de destruidor criativo ou construtivo, impactando na economia 

gerando progresso e desenvolvimento. 

De acordo com Moeller (2002) alguns economistas como Hoselitz e Casson 

viam aos empreendedores como pessoas que buscavam oportunidades de maneira 

sistemática, assumiam riscos nessa busca por inovações e diante desse ambiente, muitas 

vezes incerto, eles demonstravam grande tolerância.  

Moeller(2002, p. 28) ainda afirma que: 

Os economistas por não aceitarem os modelos não-quantificáveis acabavam 

por limitar seus estudos e, conseqüentemente, uma melhor compreensão do 

empreendedorismo. Devido a isso, o empreendedorismo acabou se voltando 

mais para os aspectos comportamentais, e dessa forma conseguiu obter um 

conhecimento mais aprofundado a respeito dos empreendedores. 

 

• Empreendedorismo na visão dos Comportamentalistas 

 

Chiavenato (2008) relata que os estudos sobre empreendedorismo na visão 

compostamentalista se divide em 2 grupos distintos: um grupo cujo principal objetivo é 

isolar a personalidade empreendedora; e outro que é de natureza psicologico-social, no 
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qual a personalidade do empreendedor é vista como decisivamente moldada por 

influencias externas, sendo tais estudos insipientes e considerados duvidosos em relação 

ao rigor cientifico e analítico. 

Neste sentido Chiavenato(2008) aponta dois autores como referencia em cada 

um dos grupos divergentes. Referi-se as idéias de McClelland no que diz respeito ao 

estudo da personalidade do emprendedor, o qual declara que para um empreendimento 

ter sucesso é preciso ter um individuo realizador. E cita Hagen  quanto aos estudos 

psicológicos-sociais, o qual argumenta que pessoas que crescem e vivem com certas 

minoridades desenvolvem características psicológicas propensas ao emprendedorismo , 

quando comparadas com pessoas que não pertencem a essa minoria. Apesar de 

desacreditadas, tais teorias são de grande contribuição para o estudo e compreensão da 

figura e do perfil empreendedor. 

Mariano(2008)  aponta as 10 competências pessoais encontradas por McClelland 

, demonstradas por empreendedores bem sucedidos: Busca de oportunidade e iniciativa; 

Persistência; Aceitação de riscos; Exigência de eficiência e qualidade; 

Comprometimento com o trabalho; Estabelecimento de metas; Busca de informações; 

Monitoramento e planejamento sistemático; Persuasão e rede de contatos; e por ultimo 

Independência e autoconfiança. Tais características ajudam a entender e “definir” o 

comportamento e o perfil empreendedor. 

 

• Empreendedorismo na visão da Administração 

 

De acordo com Mariano (2008, p. 70) “sob o ponto de vista da administração , o 

empreendedorismo é visto como a capacidade de realizar mudanças e mover-se em 

relação ao novo.” 

Conforme as idéias de Drucker (apud MARIANO, 2008 p.70), “o empreendedor 

como um rerum novarum cupides - ansioso por coisas novas, o qual sempre esta 

buscando a mudança, reage a ela e a explora como sendo uma oportunidade”. Pois os 

mesmos criam valores novos e diferentes, desenvolve novos produtos e serviços a partir 

da conversão de recursos já existentes, mesmo que para isso tenha que modificar ou 

descartar conceitos já estabelecidos. 

 Dornelas (2005) ao discorrer sobre o surgimento do empreendedorismo e suas 
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fases relata que os empreendedores foram frequentemente confundidos com os 

administradores como aqueles que organizam , planejam, dirigem e controlam as 

empresas, sendo que o papel do empreendedor vai além do administrador. Além dessas 

atribuições os empreendedores possuem característica e atitudes que os diferenciam dos 

administradores, pois são visionários, determinados e dinâmicos, sabem explorar ao 

máximo as oportunidades, são dedicados, otimistas e apaixonados pelo que fazem 

independentes, constroem seu próprio destino, possuem bons relacionamentos pessoais 

(networking), possuem conhecimento do ramo de negocio em que atuam, assumem 

riscos calculados e criam valor para a sociedade. 

 

 

2.2.2. O Empreendedor 

 

“O empreendedor é alguém que sonha e procura transformar seu sonho em realidade.” 

(DOLABELA, 2006 p. 25) 

 

 Para Dornelas (2005, p. 21) “os empreendedores são pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser 

mais um na multidão, querem se reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, 

querem deixar um legado.”  

 Segundo Chiavenato (2008) o termo empreendedor - do francês entrepreneur - 

significa aquele que assume riscos e começa algo novo. O empreendedor não é somente 

aquele que constrói uma empresa ou inicia um novo negocio, mas sim a pessoa que 

inicia e/ou opera um negocio para realizar uma idéia ou projeto pessoal assumindo 

riscos e responsabilidades e inovando continuamente. São o motor da economia, aquele 

que busca e sabe avaliar as oportunidades, ou seja o espírito empreendedor esta presente 

em todas as pessoas que se propõe a assumir riscos e inovar continuamente. 

 De acordo com Dolabela (2006, p. 25) o empreendedor é um ser social e um 

fenômeno local. Sendo este produto do meio em que vive, pois se o ambiente em que 

estiver inserido o ato de empreender for visto como algo positivo , o individuo terá mais 

motivação para criar seu negocio, sendo assim poderá haver regiões mais 

empreendedoras que outras, variando de lugar para lugar. 
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Filion(1999, p. 12) diferencia o empreendedor do gerente da seguinte maneira:  

 

Gerentes e pequenos empresários buscam atingir metas e objetivos a partir 

dos recursos disponíveis, dentro de uma estrutura predefinida ou copiada. Os 

empreendedores por outro lado, gastam boa parte de seu tempo imaginando 

aonde querem chegar e como farão para chegar lá. De alguma forma, os 

empreendedores são detectores de espaços de mercado e criadores de 

contextos. 

 

A partir das idéias de Fillion (1999) e a visão da administração sobre o 

empreendedorismo apresentado por Dornelas (2005), nota-se que apesar de ser muitas 

das vezes confundido com o administrador ou gerente, o empreendedor possui 

características que vão além, tais como a capacidade de criar e inovar e a vontade de ser 

independente e possuir seu próprio negocio, criando valor para a sociedade e não apenas 

reproduzindo o que foi feito. Portanto, também pode-se perceber a mesma idéia, com as 

palavras de Dolabela (2006, p.7), onde menciona que “não se considera empreendedor 

alguém que, por exemplo, adquire uma empresa e não introduza nenhuma inovação 

(quer na forma de vender, quer na produção ou maneira de tratar os clientes), mas 

somente gerencie o negocio”. 

 

 

2.2.3. Perfil Empreendedor 

 

 Maximiano (2006) apresenta as seguinte características do perfil empreendedor 

segundo a perspectiva comportamentalista: Criatividade e capacidade de 

implementação; Disposição para assumir riscos; Perseverança e Otimismo e Senso de 

Independecia, de acordo com a Figura 1: 
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Figura 1 - Principais traços de comportamento empreendedor 
Fonte: Maximiano (2006, p.4) 

 

Ainda sobre o ponto de vista comportamentalista Chiavenato( 2008)  aponta 3 

características básicas que identificam o “espírito empreendedor” que são: a necessidade 

de realização; a disposição para assumir riscos; e  a autoconfiança.  Sendo que nem 

todos que se tornam empreendedores possuem tais características podendo ter 

engressado em novos negócios e iniciado uma empresa por outras razões alheias a sua 

vontade e ao tipo de comportamento. Como cita Chiavenato op. cit. ao referir-se sobre 

as idéias de Knigth que identificou vários fatores ambientais que encorajaram ou 

impulsionaram as pessoas a iniciarem seu próprio negocio rotulando tais 

empreendedores como “refugiados” (refugiados estrangeiros, corporativos, dos pais, do 

lar, feministas, sociais e educacionais) sendo influenciado por circunstancias adversas e 

fatores não-comportamentais. 

  Segundo Dolabela(2006) os principais estudos acadêmicos encontram pontos 

em comum sobre as principais características dos empreendedores . O autor aponta as 

principais características dos empreendedores de sucesso detectadas por Timmons e 

Hornaday dentre as quais: o empreendedores tem um modelo (uma pessoa que o 

influencia); Possui iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de 

realização; trabalha sozinho; tem perseverança e tenacidade; aprende com os fracassos e 

os resultados negativos; dedica-se intensamente ao trabalho; possui forte intuição; saber 

buscar, utilizar e controlar recursos; é um sonhador realista; possui habilidade 

Empreendedor 
 

Criatividade 

Capacidade de 
Implementação 

Disposição para 
assumir riscos 

Perseverança 

Senso de 
Independência 
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interpessoal, redes de relacionamentos (networking) e capacidade de liderança; é 

orientado para resultados a longo prazo; conhece muito bem o ramo em que atua; traduz 

seus pensamentos em ações; busca sempre informação e cria seus próprios métodos de 

aprendizagem ; tem alto grau de internalidade, influenciando pessoas buscando mudar o 

sistema; assume riscos calculados; tem alta tolerância as incertezas e possui alta 

consciência do ambiente em que vive detectando oportunidades de negócios. 

 

2.2.4. Alguns Mitos sobre empreendedorismo e empreendedores 

 

De acordo com Mariano( 2008) existem vários mitos sobre empreendedores e 

empreendedorismo, que surgiram devido a ausência de pesquisas cientificas mais 

aprofundadas sobre o tema. O autor apresenta alguns mitos identificados por Kuratko e 

Hoodgestss, dentre os quais se destacam:  

• “Empreendedores nascem feitos, não são feitos”. A verdade é que algumas 

características podem ser associadas aos empreendedores, como iniciativa, 

capacidade de correr riscos, etc. Porém com o entendimento de empreendedorismo 

como uma disciplina este mito vem se desfazendo, pois, o empreendedor se 

desenvolve por meio de acumulo de habilidades, know-how, experiências e 

contatos, podendo qualquer pessoa apreender as competências necessárias para se 

tornar um empreendedor. 

• “Empreendedores não se ‘encaixam’ na Universidade e na vida social”. Este mito 

se deve ao fato de que muitos empreendedores tiveram que largar a faculdade e 

deixar sua vida social de lado para abrir sua empresa e dedicar-se a ela. Atrelado a 

isto esta também o fato de que os sistemas educacionais e sociais não reconheciam o 

mérito dos empreendedores, sendo que hoje em dia o empreendedor passou a ser 

visto como uma profissão, tornando-se tema de estudo no meio acadêmico o que 

estimulou a abertura de diversos cursos na área. 

• “Tudo que o empreendedor precisa é sorte”. Na verdade o sucesso de alguns 

empreendedores não é apenas uma questão de sorte como muitos imaginam, e sim a 

busca e identificação de oportunidades , que só é alcançada através do preparo , 

determinação, desejo, conhecimento e capacidade de inovar. 

• “Empreendedores buscam sucesso, mas vivenciam uma grande taxa de fracasso.” 
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Alguns empreendedores já falharam algumas vezes antes de atingir o sucesso 

porém, é com o fracasso que vem o aprendizado , e como uma das características 

principais dos empreendedores é a persistência e o aprendizado continuo , isto faz 

com que eles não desistam de seus sonhos de ser dono do seu próprio negocio e 

busquem ajuda e se especializam para alcançar o sucesso. 

Além dos mitos citados por Kuratko e Hoodgestss, esta lista é complementada por 

Timmons (apud DOLABELA, 2006) dentre os quais alguns mais citados como: 

• “Empreendedores são ‘jogadores’ que assumem riscos altíssimos”.  Na verdade os 

empreendedores de sucesso assumem riscos calculados e bem planejados, evitando 

os que são desnecessários, compartilhando os riscos e dividindo-os em partes 

menores, buscando minimiza-los. 

• “Empreendedores são ‘lobos’ solitários que não conseguem trabalhar em 

equipe”. Geralmente são excelentes lideres, criam times e equipes e possuem uma 

boa rede de relacionamentos com clientes, fornecedores, colegas, investidores, etc. 

• “Os empreendedores são seus próprios patrões e são totalmente independentes”. 

Estão longe de serem independentes, e precisam servir a muitos chefes e 

interessados , incluindo sócios, investidores, clientes, fornecedores, família, entre 

outros, além das pessoas envolvidas em obrigações sociais e da comunidade. 

 

 

2.3. Capacitação de Empreendedores 

 

 Como apontado no primeiro mito do item 2.2.4. , alguns anos trás acreditava-se 

que os empreendedores eram inatos, que já nasciam preparados e destinados ao sucesso. 

Hoje em dia, com a popularização do tema e com os diversos estudos realizados nesta 

área percebe-se que este fato é apenas mais um mito a respeito do assunto, sendo 

possível a capacitação e o aprendizado desta disciplina, como cita alguns autores. 

 Dornelas (2005) atenta para o fato de que alguns anos atrás pessoas que não 

possuíam o perfil empreendedor eram desencorajadas a empreender, pois estavam 

fadadas ao fracasso. Porém com a popularização do tema e os diversos estudos 

realizados nesta área, hoje percebe-se que isso não passa de mais um mito sobre 

empreendedorismo. Ainda segundo Dornelas (2005, p. 40) :  
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(...) o processo empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer 

pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e 

externos ao negocio, do perfil do empreendedor e de como ele administra as 

adversidades que encontra no dia-a-dia de seu empreendimento. 

 

 Para Filion (1999 p. 16) empreendedores de sucesso nunca param de apreender. 

O autor cita Collins e Moore com uns dos primeiros que identificaram isto como uma 

das características mais marcantes dos empreendedores bem-sucedidos. Fillion diz que:  

 

A aprendizagem, a aquisição e a expressão de know-how gerencial e técnico 

tornam-se o modo de vida dos empreendedores de sucesso. Trata-se de uma 

forma continua de monitoração-reflexão-gestão do que está acontecendo. 

Isso conduz à correção , ao ajuste e à melhoria do que é feito e de como é 

feito. Os empreendedores são incentivados a aprender por sua visão, o que 

também lhes ajuda a estabelecer diretrizes pra aquilo que precisam apreender. 

Enquanto continuam a apreender , os empreendedores continuam a ter 

sucesso. 

 

 Diferente do aprendizado em outras áreas em que se busca a resposta certa, a 

grande virtude do empreendedor é a capacidade de formular as perguntas pertinentes, 

que geralmente não apontam para uma só verdade, para uma única “reposta certa”, mas 

para vários caminhos e diferentes alternativas. (DOLABELA, 2006 p. 54) 

 

2.3.1. Por que ensinar empreendedorismo?  

 

Dolabela (2006, p. 51) cita 10 razões para se ensinar empreendedorismo, que são:  

• Alta taxa de mortalidade infantil das empresas;  

• Mudanças na relação de trabalho; 

•  Exigência por parte das empresas de um alto grau de empreendedorismo, 

tanto para os empregados, quanto para gestores; 

•  Metodologia atual inadequada para formar empreendedores;  

• Distanciamento das instituições de ensino dos “sistemas de suporte” 

(empresas, órgãos públicos , financiadores, etc) ;  
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• falta de cultura empreendedora ;  

• A percepção da importância da PME ( Pequena e Media empresa) para o 

crescimento econômico ainda é insuficiente;  

• Cultura da grande empresa ainda predominante no ensino;  

•  Preocupação com os aspectos éticos que envolvem as atividades do 

empreendedor na sociedade e na economia;  

• E por ultimo a cidadania e o comprometimento do empreendedor com o 

meio ambiente e a comunidade. 

 De acordo com Dornelas (2005) o contexto atual é propicio para o surgimento de 

um numero cada vez maior de empreendedores, sendo este um motivo para a 

capacitação dos mesmos ter se tornado prioridade em diversos paises, inclusive no 

Brasil, com a crescente preocupação de escolas e universidades a respeito do assunto, 

por meio da criação de cursos e matérias especificas de empreendedorismo. 

 Segundo Filion (1999 p. 11) “Quanto mais completo for o conhecimento do 

empreendedor e, ainda, sua imagem e entendimento de um setor de negócios, tanto mais 

realista será sua visão”. O autor ainda cita a capacidade intelectual e o nível de instrução 

do empreendedor, a posição ocupada quando a informação foi adquirida e a razão dessa 

aquisição, o quanto o empreendedor conhece o setor e, finalmente, o tempo gasto para 

se inteirar sobre o setor, como fatores relevantes para a formação do processo 

empreendedor. 

 Sobre o ensino de empreendedorismo Dolabela (2006, p. 25) diz que: “Não é 

possível transferir conhecimentos empreendedores, porque o empreendedorismo não é 

um conteúdo cognitivo convencional.”. E ainda ressalva que:  

 

Nesse sentido, não é possível ensinar, mas é possível apreender a ser 

empreendedor, desde que através de um sistema bastante diferente do ensino 

tradicional. Em outras palavras: deve estar na educação básica, ser oferecidos 

para todos os alunos. 

 

 

2.3.2. Cursos e Tipos de Capacitação Empreendedora 

 

“O empreendedor não é uma ilha isolada no oceano. Por meio de sua rede de contatos, 
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ele deve identificar os melhores profissionais e entidades para assessorá-lo.” 

(DORNELAS, 2005 p. 195) 

  

Para Dolabela (2006) o empreendedorismo , em termos acadêmicos , é um 

campo muito recente, com poucas décadas de atividade. Mas os cursos nessa área têm-

se multiplicado com uma velocidade incrível. Em 1975 , nos EUA , havia cerca de 

cinqüenta cursos. Hoje empreendedorismo é tema indispensável em universidades 

escolas de 2º grau. 

 Segundo Dornelas (2005, p. 40) “Deve-se entender quais são os objetivos do 

ensino de empreendedorismo, pois os cursos podem diferir de universidade para 

universidade ou escola técnica.” Diante das características que os cursos sobre 

empreendedrorismo deve possuir Dornelas (2005, p.40) aponta as seguintes: 

 

Qualquer curso de empreendedorismo deveria focar: na identificação e no 

entendimento das habilidades do empreendedor; na identificação e analise de 

oportunidades; em como ocorre a inovação e o processo empreendedor; na 

importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico; em 

como preparar e utilizar um plano de negócios; em como identificar fontes e 

obter financiamento para o novo negocio; e em como gerenciar e fazer a 

empresa crescer. 

 

 O autor (2006) ainda destaca que tão importante quanto conseguir o 

financiamento inicial para o começo do negocio, são as assessorias que ajudarão o 

empreedendor a ultrapassar a primeira e, em geral, a mais difícil fase do 

empreendimento : a da sobrevivência.  

 Diante de tais aspectos destaca-se algumas instituições para apoio e capacitação 

aos empreendedores que desejam obter suporte para um negocio novo ou já 

estabelecido: 

 

 

2.3.2.1. Universidades e Centros de Pesquisa 

 

 O empresário brasileiro não tem o hábito de recorrer às Universidades e 
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institutos de Pesquisa para obter assessoria e auxilio para as suas empresas, devido a 

alguns fatores como a falta de divulgação e o desconhecimento dos serviços prestados 

por estas instituições (muitas vezes gratuitos), o medo de parecerem despreparados e 

“ignorantes” por considerarem seus problemas “pequenos” e de “fácil solução” (quando 

muita das vezes não são), e por acharem que o atendimento em tais instituições são 

morosos e ineficazes na solução das dificuldades encontradas em sua empresa. 

 Porém tais instituições dispõe de professores e alunos (no caso de empresas 

juniores) capacitados para prestar o atendimento necessário aos micro e pequenos 

empresários que possuem ou desejam iniciar uma empresa, através de consultorias e 

auxilio nas áreas de finanças, gestão de pessoas, marketing, dentre outras, e na 

elaboração do plano de negócios e analise de mercado e viabilidade do negocio. 

 Portanto torna-se uma alternativa de baixo custo e boa qualidade para as 

pequenas empresas, sendo que no Brasil existem mais de 600 empresas juniores em 

diversos ramos de atividades , prestando consultorias com  baixo custo ou gratuitas. A 

Federação das Empresas Juniores de São Paulo (FEJESP) disponibiliza em seu site uma 

lista com o cadastro de todas as empresas juniores do país. (DORNELAS , 2005) 

 

2.3.2.2. Instituto Empreender Endeavor 

 

O Instituto Empreender Endeavor é uma entidade internacional sem fins 

lucrativos que atua no suporte ao empreendedorismo em países em desenvolvimento. 

Essa entidade chegou ao Brasil em 2000 e já auxilia muitos empreendedores brasileiros. 

Sua missão é eliminar os fatores que tem limitado o surgimento de empreendimentos 

inovadores. Entres esses fatores estão : a dificuldade de acesso ao capital, a 

desinformação e a carência de serviços de suporte qualificados. Outro ponto bastante 

explorado pelo endeavor é apoiar o desenvolvimento de modelos de empreendimentos 

de sucesso no Brasil, que possam servir de referência para futuros empreendedores. 

Suas atividades principais são: 

• Identificar e desenvolver empreendedores, assistindo-os na estruturação, no 

planejamento e no aprimoramento de seus negócios e na busca por capital e 

parceiros estratégicos . 

• Criar exemplos educativos de empreendedorismo ajudando a criar outras 
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historias de sucesso. 

• Promover o interesse de investidores locais por empresas empreendedoras , 

criando fóruns que promovam a aproximação entre eles. 

• Formar alianças com universidades e instituições de apoio a empreendedores , a 

fim de estabelecer programas duradouros que disseminem a pratica do 

empreendedorismo no país.  

 

2.3.2.3. Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 

entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão promover a competitividade 

e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. A 

instituição foi criada em 1972, visando estimular o empreendedorismo e possibilitar a 

competitividade e a sustentabilidade dos micro e pequenos negócios do país. Todas as 

ações, projetos, produtos e serviços da instituição têm em consideração que apenas a 

cultura do aprendizado e do uso do conhecimento pode garantir uma gestão competitiva, 

eficiente e moderna.  

O Sebrae utiliza diversos produtos, como cursos, consultorias, treinamentos, 

palestras, seminários, eventos e publicações, entre outros, acessível para as micro e 

pequenas empresas.  

O atendimento do Sebrae é feito de forma individual ou coletiva e de modo 

presencial ou à distância.  Possui cerca de 4,5 mil colaboradores e 12 mil consultores 

externos especializados nas mais diversas áreas. 

Para o atendimento presencial, o Sebrae conta com uma rede de apoio, com 

unidades em todos os estados e no Distrito Federal e cerca de 800 postos de 

atendimento. Além disso, a instituição conta com o apoio de uma rede de parceiros, 

consultores e voluntários, para dar suporte às mais diferentes demandas das micro e 

pequenas empresas do Brasil. No atendimento à distância, são utilizadas várias 

ferramentas como rádio, TV, Internet, Jornais, revistas e publicações diversas.  
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2.3.2.4. Programa Brasil Empreendedor 

 

Em 1999, diante da identificação de uma demanda crescente por mecanismos 

estruturantes, com vistas à sustentabilidade dos micro, pequenos e médios 

empreendimentos e à diminuição do alto índice de mortalidade desse segmento 

empresarial, à geração e à manutenção de postos de trabalho e renda, foi lançado, em 5 

de outubro, pelo Governo Federal, o Programa Brasil Empreendedor (PBE), com o 

objetivo de fortalecer o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, 

buscando-se a inserção dos empreendedores no setor formal da economia, bem como o 

surgimento de novos negócios.  

Esse Programa tem abrangência nacional, envolve a coordenação e a articulação 

de diversas ações e programas de agentes públicos e privados, caracterizado como um 

Plano de Ações Integradas do Governo Federal, que tem como eixos principais a 

capacitação, o crédito e a assessoria empresarial. 

A capacitação é dirigida para aquele que gerencia efetivamente o 

empreendimento, seja o proprietário do negócio ou o funcionário responsável pela sua 

condução, e pretende trazer ao empreendedor informações gerenciais básicas para 

auxiliá-lo na condução e avaliação de seu negócio e na decisão de obtenção de crédito. 

O maior objetivo da capacitação é tornar o empresário capaz de avaliar previamente a 

real possibilidade de honrar os compromissos e de consolidar o seu empreendimento. 

Pois a capacitação prevê orientação para a elaboração do Plano de Negócios, necessário 

para a obtenção do crédito e para a adequada aplicação dos recursos. 

Além das instituições citadas anteriormente, Dolabela(2006) destaca a figura de 

um Mentor , ou seja , um empreendedor já experiente que atua como conselheiro para o 

novo empreendedor. Neste caso deve ser um empresário que não seja concorrente e 

quanto mais experiente melhor. Porem o autor observa que ele não deve funcionar como 

uma instância solucionadora de problemas, mas apenas como alguém que possa auxiliar 

na formulação das perguntas corretas, e nem deve ser confundido com um investidor 

que fornece auxilio financeiro. 

Dolabela (2006, p. 54) diz ainda que no ensino de empreendedorismo , não 

funciona a metodologia tradicional, em que há alguém – o professor –sabe algo, tem 

estoque de conhecimento e o transmite a outros – os alunos. Na metodologia de ensino 
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do empreendedorismo, ao contrario, os alunos é que geram o conhecimento, 

representado pela concepção e pelo projeto de sua empresa, algo que não existia antes. 

O autor também cita que o ensino empreendedor prioriza o ser em relação ao 

saber como um fim em si mesmo. O objetivo final não é instrumental, não é a 

transmissão de conhecimentos, mas a formação de uma pessoa capaz de aprender a 

aprender e definir a partir do indefinido. O empreendedor nunca pára de aprender e de 

criar. O ensino não visa a criação de empresas de sucesso, mas sim à formação do 

empreendedor de sucesso.  

Por fim diz que a metodologia do ensino do emrpeendedorismo reproduz na sala 

de aula a forma como o empreendedor aprende na realidade, em sua empresa: 

solucionando problemas, trabalhando e criando sob pressão, interagindo com os pares e 

outras pessoas, promovendo trocas com o ambiente, aproveitando oportunidades, 

copiando outros empreendedores, aprendendo com os próprios erros. (DOLABELA, 

2006, p. 54). 

 

 

2.3.3. Fatores que Tornam um Negócio Bem Sucedido  

 

De acordo com Bateman (2006 p. 235), o sucesso é uma função não apenas de 

características pessoais, mas também de fazer boas escolhas sobre a empresa que irá 

começar. Desta forma o autor apresenta um modelo para conceituar empresas 

empreendedoras e fazer as melhores escolhas, que é demonstrado na Figura 2: 
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Figura 2  – Matriz de Estratégia Empreendedora 
Fonte: Bateman ( 2006, p. 235) 

 
 

De acordo com Bateman (2006) esse modelo retrata as empresas ao longo de 
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duas dimensões: inovação e risco. A nova empresa pode envolver níveis elevados ou 

baixos de inovação, ou a criação de algo novo ou diferente. Ela também pode ser 

caracterizada por um risco baixo ou elevado. O risco se refere à probabilidade de uma 

grande perda financeira. Mas também é mais do que isso; é o risco psicológico como 

percebido pelo empreendedor, incluindo o risco à reputação e o ego. 

 A maioria de pequenas empresas esta na célula de inovação pequena / risco 

elevado (inferior direita). Essas são entradas razoavelmente convencionais em campos 

bem-estabelecidos. Desta forma a matriz é útil pra ajudar os empreendedores a pensar 

sobre as suas empresas e avaliar se elas satisfazem aos seus objetivos particulares, 

identificar estratégias eficazes e ineficazes, e lembrar que as empresas de sucesso nem 

sempre exigem uma tecnologia de ponta ou um produto novo ou excelente.  

 Além do modelo apresentado, Bateman(2006) também destaca as características 

pessoais do empreendedor como comprometimento e determinação; liderança; obsessão 

por oportunidades; tolerância aos riscos, ambigüidades e incertezas; criatividade , 

autoconfiança e habilidade de adaptação; e motivação para a excelência,   como fatores 

que levam ao sucesso. 

 Para Chiavenato (2008) o que torna um negócio bem sucedido é saber evitar ou 

neutralizar as ameaças e saber identificar as oportunidades em ambientes turbulentos, 

sabendo escolher o negócio mais oportuno e suscetível ao êxito. O autor também 

destaca fatores relacionados ao espírito empreendedor, como o desejo de independência 

profissional, oportunidade de trabalhar no que gosta desejo pessoal de reconhecimento e 

prestigio descoberta de oportunidades que outros ignoram ou subestimam desafios de 

aplicar recursos próprios e habilidades pessoais em um ambiente desconhecido.  Além 

de um planejamento sólido e detalhado daquilo que se pretende fazer e o capital 

financeiro adequado para se tocar o negócio. 

 Por último Dornelas(2005) também destaca a importância de um bom 

planejamento para o sucesso de um empreendimento, além da capacitação gerencial 

continua. 

 Neste caso conforme observado por alguns autores nota-se que além da 

capacitação e recursos financeiros necessários para se abrir um negócios, o sucesso de 

um empreendimento também esta relacionado com as características pessoais do 

empreendedor, apresentadas como o “espírito empreendedor”.   
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3. METODOLOGIA 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2005, p.83), o método “é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões na 

pesquisa”. 

 O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa descritiva, com o levantamento 

de dados secundários e a análise dos mesmos, além da pesquisa bibliográfica 

documental de literatura relacionada ao tema.  

Segundo Larosa e Ayres (2005, p.35), a Pesquisa Descritiva “permitem ao 

pesquisador observar e registrar fatos cotidianos, perfis de grupos, opiniões, dogmas etc. 

Após a analise dos registros obtidos é possível ao pesquisador efetuar a correlação dos 

fatos observados, definir o que aconteceu, como, quando e onde ocorreu.”  

Para Cervo (1983) a Pesquisa Descritiva observa, registra , analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los.  Busca conhecer as diversas situações 

e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 

comportamento humano, tanto do individuo tomado isoladamente como grupos e 

comunidades complexas. 

 A pesquisa bibliografia serviu para apresentar definições sobre os principais 

conceitos relacionados ao tema, através do uso de literatura de autores renomados, além 

da utilização de revistas e sites especializados no assunto. 

De acordo com Cervo (1983, p. 55) a Pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referencias teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva experimental. Em ambos os 

casos , busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

Segundo Lakatos e Marconi (2005, p.185), “a pesquisa bibliográfica abrange 

toda bibliografia já tornada pública em relação ao estudo e com a finalidade de colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi dito sobre determinado assunto”. 

A pesquisa documental também é necessária, pois representa o melhor 

entendimento do estudo em questão além do levantamento bibliográfico e para 

corroborar evidências coletadas por outros instrumentos e fontes, possibilitando a 
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confiabilidade de achados, conforme as idéias de Martins (2006). 

O levantamento de dados secundários foi feito por meio de material publicado 

por instituições como Sebrae, IBGE, IPEA, GEM, dentre outras relacionadas, através da 

análise de relatórios, estudos e dados estatísticos divulgados pelos mesmos, além do 

confronto destas fontes com os conceitos encontrados na pesquisa bibliográfica. 

Foram coletadas informações estatísticas relacionadas ao tema referente ao 

Estado do Rio de Janeiro, assim como alguns dados gerais do Brasil, no período de 

2000 a 2008. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a verificação do Problema de Pesquisa, foi utilizado no presente trabalho o 

método de pesquisa descritiva com a utilização de dados secundários, através de 

pesquisas realizados por instituições renomadas e especializadas no assunto, sendo feita 

a analise de algumas tabelas e gráficos relacionados à evolução das MPE’s , Fatores de 

Sucesso e Mortalidade das MPE, níveis de empreendedorismo no país e evolução dos 

curso e tipos de capacitação e auxilio ao empreendedor, referentes ao estado do Rio de 

Janeiro e ao país. 

A partir da Tabela 3 nota-se que o Brasil possui um total de 97,5% MPE sendo 

que 45,16% são do setor de Comercio e 38,77% do setor de serviços, diferente do 

estado do RJ , onde destaca-se a maior participação no setor de serviços 51,6%, o que é 

apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 3 - Números de estabelecimentos, por setor de atividade e porte 
Brasil 2006 

Porte Comércio Serviços Indústria Construção Total 

Micro e Pequena 986.865 847.072 277.037 73.960 2.184.934 

Micro 861.493 714.016 234.062 63.670 1.873.241 

Pequena 125.372 133.056 42.975 10.290 311.693 

Média 8.550 15.547 9.187 2.064 35.348 

Grande 4.790 13.991 1.735 273 20.789 

TOTAL 1.000.205 876.610 287.959 76.297 2.241.071 
Fonte: Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa (SEBRAE, 2008) 
 

A Tabela 4 ilustra o total de estabelecimentos por porte e setor no Estado do RJ 

no ano de 2006, sendo que 98,5% do total de estabelecimentos no estado são MPE, com 

destaque para o setor de serviços que representa 51,6 % destas empresas.  

De acordo com dados apresentados pela Secretaria de Comercio e Serviço 

(2009) o setor de serviços representa 60% no PIB brasileiro que conforme Gianesi e 

Correa (1996) é um dos principais indicadores para representar o crescimento do setor, 

porém mesmo contribuindo de forma significativa para a economia, Darós (2008) relata 

o interesse tardio por parte do governo e de estudiosos sobre o tema , além da 

insuficiência de conhecimentos sobre o setor e de apoio aos empresários de MPE, que 

representam a maior parcela de empresas nesta área. 
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Tabela 4 - Total de estabelecimentos, por setor econômico e porte, 
no estado do Rio de Janeiro - 2006 

Setor Econômico Micro Pequena Média Grande Total Setor 

Indústria 43.792 3.437 772 140 48.141 10,3% 

Comércio 155.818 12.648 1.046 605 170.117 36,3% 

Serviços 219.764 17.798 2.140 2.182 241.884 51,6% 

Agronegócios 8.182 373 18 11 8.584 1,8% 

Total 427.556 34.256 3.976 2.938 468.726 100% 

Porte 91,2% 7,3% 0,8% 0,6% 100,0% *** 
Fonte: Informações Socioeconômicas do Estado do Rio de Janeiro ( SEBRAE, 2008) 
 

Com isso percebe-se a grande importância das MPE para o crescimento 

econômico do estado já que representam a maioria de estabelecimentos, gerando 

empregos e riquezas, contribuindo para o desenvolvimento regional. Porém ainda existe 

poucas informações no que diz respeito ao estudo do tema e ao desenvolvimento de 

práticas e métodos para manter tais empresas em funcionamento após seus primeiros 

anos de vida devido à fragilidade destas diante de diversos fatores apontados por 

Chiavenato(2008) como a falta de capacitação dos gestores, falta de capital e 

financiamento, desconhecimento do mercado e do publico alvo, dentre outros. 

 No que diz respeito à mortalidade das MPE nos primeiros anos de existência 

observa-se no Gráfico 1 que no ano de 2005, o estado do RJ, se comparado ao país, 

obteve um percentual abaixo da media nacional, o que mostra a capacidade das MPE do 

estado em se manter ativa além do período inicial que é a fase mais difícil do 

empreendimento, pois conforme Drucker (1984) as empresas devem sobreviver além do 

período de vida de seu fundador prestando a contribuição necessária à economia, 

cabendo ao empreendedor saber gerencia-la. 
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Gráfico 1 – Taxa estadual de mortalidade de MPE constituídas em 2005 

Fonte: Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no 
Brasil (SEBRAE, 2007)  
 

 Comparando a evolução da taxa de mortalidade das MPE do país entre os anos 

de 2000 a 2005, pode-se observar na tabela 5 uma grande redução no numero de 

empresas que encerraram suas atividades nos primeiros anos, passando de 49,4% em 

2002 para 22,0% em 2005, fato que conforme pesquisa do Sebrae (2007) pode ser 

atribuído a dois importantes fatores: a maior qualidade empresarial e a melhoria do 

ambiente econômico. 

 

Tabela 5 - Taxas de mortalidade 

Anos de 
existência das 

empresas 

Ano de constituição 
formal das empresas 
(Triênio 2002-2000) 

Taxa de 
mortalidade 

(A) 

Ano de constituição 
formal das empresas 
(Triênio 2005-2003) 

Taxa de 
mortalidade 

(B) 

Variação da taxa de 
mortalidade (B-A) 

Até 2 anos 2002 49,4% 2005 22,0% -27,4% 

Até 3 anos 2001 56,4% 2004 31,3% -25,1% 

Até 4 anos 2000 59,9% 2003 35,9% -24,0% 
Fonte: Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

 O gráfico 2, apresenta as principais causa de encerramento das MPE apontadas 

por empreendedores de empresas ativas e extintas, podendo observar como principal 

razão, apontadas por empreendedores de empresas extintas, para o fechamento destas no 

ano de 2005 as falhas gerencias 68%, seguidas das causas econômicas conjunturais 62 

%, e as políticas publicas e arcabouços legais 54%. Apesar da principal causa apontada 

ser as falhas gerenciais, poucos empreendedores admitem possuir falta de 

conhecimentos gerenciais 13%, talvez o que faz com que estes não procurem auxilio 
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profissional ou algum tipo de capacitação contribuindo para a mortalidade da empresa. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa, também são apontado por 

Chiavenato(2008) et. al. como as principais causas de mortalidade das MPE nos 

primeiros anos de existência. Mesmo a porcentagem de empreendedores de empresas 

extintas que reconhecem as falhas gerencias como principal fator de encerramento das 

MPE ter diminuído em relação ao ano anterior, este numero ainda é bastante 

representativo, devendo-se aprofundar o estudo nesta área e aumentar a quantidade de 

cursos e tipos de capacitação para os empreendedores de MPE, conforme observado por 

Dornelas (2005) ; Dolabela (2006) et. al. que destaca a importância da capacitação para 

superar esta fase inicial. 

 

 

Gráfico 2 – Dificuldades no gerenciamento da empresa 
Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

 De acordo com a pesquisa realizada pelo Global Entrepreuneurship Monitor 

(GEM) em 2008, o Brasil ocupa a 13ª posição no ranking mundial, dos 43 paises 

pesquisados, com uma Taxa de Empreendedores em Estagio inicial (TEA) de 12,02 % , 

o que significa que de cada 100 brasileiros 12 realizavam alguma atividade 

empreendedora até o momento da pesquisa. No Gráfico 3, pode-se observar a evolução 
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da atividade empreendedora no país entre os anos de 2000 a 2008 em comparação a 

média dos países participantes da pesquisa. De acordo com o gráfico, a TEA do Brasil 

continua superior a media dos países observados, sendo que entres o período analisado 

o país obteve uma TEA média de 12,72 % , comparada a TEA média dos demais países 

que foi de 7,25%. Isto mostra a alta capacidade empreendedora no país e demonstra que 

entre o período analisado o brasileiro é 75,58 % mais empreendedor que os outros.  

 Essa alta taxa de empreendedorismo no Brasil aponta para a necessidade de um 

maior interesse e incentivo tanto por parte do governo, quanto por parte de instituições 

de apoio, para auxiliar estes empreendedores na abertura e manutenção de seu negócio, 

o que é citado por Dolabela(2006) ao se referir sobre o empreendedor como um 

fenômeno social , destacando que se o ambiente em que estiver inserido a prática de 

empreendedorismo for vista como algo positivo , este terá mais motivação para criar seu 

negocio , contribuindo para a economia e o desenvolvimento regional. Porém como 

resalva Dornelas(2005) apesar do contexto atual ser propício para o surgimento de 

novos negócios, deve-se ter uma atenção maior para a capacitação destes 

empreendedores, pois como apontado por Chiavenato(2008) et. al. e observado no 

Gráfico 2 a inexperiência e a falta de capacidade gerencial são os principais fatores para 

a mortalidade precoce dos novos empreendimentos. 

 

 
Gráfico 3 – Evolução da Taxa de Empreendedores Inicias (TEA) Brasileira 

Fonte: GEM: Global Entrepreneurship Monitor : Empreendedorismo no Brasil (SEBRAE, 2008) 
 

No que diz respeito à busca de assessoria e auxilio para o gerenciamento da 
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empresa nota-se a partir do Gráfico 4 , que a maioria  dos empreendedores 55% de 

empresas ativas e 56% de empresas extintas , no ano de 2005 , procuram algum tipo de 

consultoria , ficando em primeiro lugar o auxilio de um contador devido a questões 

burocráticas e legais , e em segundo a utilização do Sebrae para questões relacionadas 

ao gerenciamento da empresa. Porém se comparado ao percentual de empreendedores 

que não buscam nenhum tipo de auxilio para gerenciar seu empreendimento, 44% de 

empresas ativas e 45% de empresas extintas, estes números ainda são bastante 

preocupantes, pois muitos por desconhecimento dos serviços disponíveis ou por receio 

de procurar tais instituições, dentre outros fatores, acabam por perder oportunidades de 

desenvolvimento das capacidades empresariais e do perfil empreendedor, que como 

evidenciado por Chiavenato(2008) é um dos principais fatores de sucesso para a 

sobrevivência do negocio. 

 

 
Gráfico 4 – Busca de assessoria, auxílio para a condução / gerenciamento da 

empresa 
Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

 Bateman (2006) destaca as características pessoais dos empreendedores como 

sendo um dos fatores que levam a empresa ao sucesso, o que pode-se perceber através 

do Gráfico 5 , onde os empreendedores de empresas ativas reconhecem em primeiro 



37 

 

lugar a influencia da capacidade empreendedora 82 %, no ano de 2005, para se alcançar 

o sucesso, seguida da logística operacional e por fim as habilidades gerencias.  

Cabe ressaltar que para uma empresa ser bem-sucedida, não basta somente o seu 

fundador ou proprietário possuir as características do perfil empreendedor apresentadas 

por Chiavenato(2008); Dolabela(2006), pois como citado por Dornelas(2005) , “o 

processo empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o 

sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e externos ao negocio, do perfil 

do empreendedor e de como ele administra as adversidades que encontra no dia-a-dia de 

seu empreendimento.” 

 

 
Gráfico 5 – Fatores de sucesso das empresas ativas 

Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae-RJ e a FGV ( Fundação Getulio 

Vargas) , no ano de 2004, com 260 empresários de MPE do setor de serviços do estado 

do RJ, responsáveis por negócios com mais de 10 anos de existência,  os fatores 

considerados por estes para uma empresa obter sucesso estão listados na tabela 6, onde 

diferente do apresentado pelos empreendedores em âmbito nacional , os empresários do 

estado consideram em primeiro lugar fatores relacionados a logística operacional , e 
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destacam a gestão empresarial 8,7% e a capacitação dos sócios 6,5% , em 6º e 7º lugares 

respectivamente. Neste caso nota-se que os cursos de capacitação e o auxilio ao 

empreendedor deve ser incentivado no estado por meio de praticas governamentais e 

pelas instituições que prestam este tipo de auxilio, como o Sebrae-RJ, por exemplo, pois 

como cita Dolabela (2006) algumas das razoes de se ensinar empreendedorismo e 

capacitar empreendedores são as altas taxas de mortalidades entre as empresas MPE e a 

sua importância para o crescimento econômico.  

 

Tabela 6 – Fatores Determinantes da Longevidade MPE – RJ setor de Serviços 
Serviços – Fatores Determinantes da Longevidade MPE – RJ 

Proporção das Indicações 

Atendimento ao cliente 24,6% 

Qualidade de Serviços / Produtos 15,9% 

Localização e Instalação 11,6% 

Credibilidade da Empresa 10,9% 

Conhecimento do mercado 10,1% 

Gestão Empresarial 8,7% 

Capacitação dos Sócios e empregados 6,5% 

Investimentos 3,6% 

Preços Competitivos 2,9% 

Inovação Produtos e Serviços 2,2% 

Relacionamento com empregados 2,2% 

Utilização do Capital próprio 0,7% 

Total 100,0% 

Fonte : Fatores determinantes da longevidade das micro e pequenas empresas (SEBRAE, 2004 ) 

 

 Em relação à geração de empregos nas MPE pode-se observar no Gráfico 6 que 

o estado do RJ apresenta um crescimento positivo no numero de empregos de 11,8% em 

relação ao Brasil 16,7%, entre os anos de 2003 a 2006, o que mostra a importância 

destas empresas para a economia, no que diz respeito a oportunidades e geração de 

renda e alocação de mão-de-obra, no país e na região estudada. Devendo-se redobrar a 

atenção para estas empresas no que se refere ao período de sobrevivência, pois a 

falência destas gera prejuízos para a sociedade como um todo, afetando a renda de 

diversas famílias e o desenvolvimento regional. 
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Gráfico 6 – Variação percentual no numero de Empregos – Brasil / RJ 
Fonte: Informações Socioeconômicas do Estado do Rio de Janeiro ( SEBRAE, 2008) 

 
Tendo em vista a perpetuação das MPE observa-se na tabela 7 os ganhos 

advindos da taxa de sobrevivência das mesmas, sendo que no ano de 2005 a quantidade 

de empregos mantidos e o faturamento em reais representam valores significantes para a 

nossa economia, pois para cada emprego mantido desonera-se os cofres públicos com 

investimentos destinados a famílias de baixa ou nenhuma renda, além de promover o 

ciclo econômico e o sustento de varias famílias. Pode-se notar também que o 

faturamento obtido por estas empresas contribui com a sociedade, pois uma empresa 

ativa e financeiramente positiva mantém relacionamentos com fornecedores, clientes, 

distribuidores, bancos, governo, entre outros, gerando outros postos de empregos 

indiretos, obtendo empréstimos e financiamentos, pagando encargos e impostos além de 

poder retribuir a sociedade com o financiamento de projetos sociais e comunitários. 

 
Tabela 7 - Ganhos socioeconômicos advindos da taxa de sobrevivência empresarial 

no Brasil 
Ano de 

constituição 
Empresas 
ativas 

Empresas 
mantidas 

Faturamento (*) em 
reais 

Faturamento x 
empresas 

2003 300.267 2.702.403 145.095,56 43.567.408.514,52 

2004 314.158 3.047.332 148.602,14 46.684.551.098,12 

2005 379.560 3.378.084 172.788,03 65.583.424.666,80 

Total 993.985 9.127.819  155.853.384.279,44 
Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

A respeito do perfil empreendedor observa-se no gráfico 7, que um dos 

principais motivos apontados pelos empreendedores de empresas ativas , em 2005, que 

impulsionou a abertura de uma empresa, foram o desejo de se ter o próprio negocio, 

seguido da identificação de uma oportunidade de negócios e da expectativa de se 

aumentar a renda e melhorar de vida, o que é citado por Chiavenato(2008) ao apontar as 
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3 principais características do perfil empreendedor . 

 

 
Gráfico 7 – Motivos para a constituição da empresa 

Fatores Condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
(SEBRAE, 2007) 
 

 No que diz respeito aos incentivos do governo para a capacitação empreededora, 

pode-se observar na tabela 8, que o Programa Brasil Empreendedor capacitou 2.854.592 

empreendedores no país, no período de 1999 a 2000, evidenciando a preocupação do 

governo em estimular o empreendedorismo e reduzir as altas taxas de mortalidades 

entre as empresas. 

 

Tabela 8 - Distribuição Nacional / Região (out/99 - set/00) 
Capacitados 

Regiões Qtd. Part. 

Sudeste 1.206.283 42,26 

Nordeste 817.514 28,64 

Sul 537.232 18,82 

Centro Oeste 172.697 6,05 

Norte 120.865 4,23 

Total 2.854.592 100 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 2009 
 

Com relação ao tipo de auxilio e aconselhamento procurados por 
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empreendedores no país, nota-se a partir da tabela 9, que os tipo de aconselhamento 

mais procurado entre os empreendedores nascentes são os amigos 52,6% , o cônjuge ou 

parceiro 50,9%, e alguém com alguma experiência profissional no ramo 50,9%, sendo 

pouca a procura por serviços de orientação para os negócios 15,8%, mostrando que os 

novos empreendedores pouco recorre ao auxilio profissional para ingressar em um 

negocio evidenciando a necessidade da divulgação e proliferação destas instituições  

para a redução das taxas de mortalidade que afetam tais empresas nos primeiros anos de 

existência. 

 

Tabela 9 - Rede de relacionamentos segundo estágio dos empreendedores no Brasil 
- 2008 

Aconselhou-se com: 

Estágio (%)1 
Empreendedores Iniciais Empreendedores 

Estabelecidos Nascente Novo Total (TEA) 

Amigos 52,6 54,4 53,6 48,4 

Outros familiares ou parentes 40,4 49,5 47,7 46,2 

Seu cônjuge ou parceiro 50,9 40,2 42,2 41,9 

Seus pais 36,8 37,5 37,1 28,3 

Um fornecedor 26,3 18,5 29,5 18,6 

Um cliente 38,6 27,2 29,5 26,6 

Alguém com experiência no que você faz 50,9 20,1 26,6 20,8 

Alguém com muita experiência em negócios 47,4 17,9 24,9 20,1 

Colegas do trabaho atual 38,6 19,6 23,6 23,7 

Alguém que está iniciando um negócio 33,3 9,8 15,2 7,5 

Antigo colega de trabalho 22,8 12,0 14,4 14,3 

Um contador 21,1 8,2 11,0 11,5 

Um possível investidor 28,1 5,4 10,6 5,4 

Um antigo chefe 10,5 8,2 8,9 5,8 

um chefe atual 12,3 6,5 8,0 3,2 

Uma empresa com a qual você colabora 10,5 6,5 7,2 6,8 

Um serviço de orientação para negócios 15,8 3,8 6,8 5,4 

Um banco 12,3 3,3 5,1 5,7 

Alguém de outro país 14 1,6 4,2 3,2 

Um advogado 3,5 4,9 4,2 5,7 

Um pesquisador 8,8 2,2 3,8 4,3 

Uma empresa com que você compete 8,8 1,6 3,0 1,8 
Nota 1: Os percentuais presentes no quadro representam a proporção de empreendedores que 
responderam positivamente quanto ao aconselhamento efetivamente obtido junto a cada um dos itens 
apresentados. 
Fonte: GEM: Global Entrepreneurship Monitor : Empreendedorismo no Brasil (SEBRAE, 2008) 

 

Por fim, segundo especialistas, uma das principais condições que afetam o 

empreendedorismo no Brasil e em outros paises, como mostra o gráfico 8 , é a 
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necessidade de assessoria na abertura do negocio oferecidas por cursos e treinamentos, 

o que mostra a necessidade de maiores incentivos tanto por parte do governo , quanto 

pelas instituições de ensino, para a divulgação e a expansão de cursos e treinamentos 

nesta área que ainda é pouco difundida em vista do grande numero de empreendedores e 

MPE que aumentam a cada ano no país.  

Pois o país possui uma TEA elevada , conforme exemplificado na tabela/grafico 

1, o que demonstra nível de empreendedorismo , podendo ser altamente competitivo 

mundialmente faltando apenas um maior incentivo para os empreendedores no que diz 

respeito a capacitação e orientação para se abrir um novo negocio e saber gerencia-lo 

para que este sobreviva além dos primeiros anos de sobrevivência, e se obtenha uma 

grande redução na taxa de mortalidade entre as empresas, para que o Brasil se torne um 

país prospero e produtivo , pois são estas MPE que representam em sua maior parte o 

motor para a nossa economia, servindo de apoio para as grandes e medias empresas. 
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Gráfico 8 – Condições que afetam o empreendedorismo no Brasil e demais 
países 

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor : Empreendedorismo no Brasil (SEBRAE, 2008) 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1. Considerações sobre o trabalho 

 

Tendo em vista a exposição das tabelas e gráficos apresentados, pode-se inferir 

algumas considerações no que diz respeito a evolução das MPE’s e das taxas de 

mortalidade destas , do perfil dos empreendedores, e da procura e dos tipos de 

capacitação ofertados a estes, no Brasil e no estado do RJ. 

A respeito das MPE do estado do RJ nota-se o crescente aumento destes 

estabelecimentos no estado, sendo estas responsáveis por um crescimento de 11,8% no 

numero de empregos entre os anos de 2003 a 2006, e possuindo grande 

representatividade no setor de serviços responsáveis por 51,6% do total destas 

empresas, sendo que no Brasil este setor esta em segundo lugar com 38,77% de MPE. 

Porém apesar desta representatividade as MPE do estado ainda sofrem com a 

mortalidade precoce 18,7%, no ano de 2005, encontrando-se abaixo da media do país 

22% ( uma das menores taxas já presenciadas, tendo alcançado 49,4% no ano de 2002). 

De acordo com o gráfico já apresentado pode-se observar como uma das principais 

causas destes índices de mortalidade, apontada por empreendedores de empresas 

extintas as falhas gerenciais 68%, que mostra o despreparo e a falta de capacitação deste 

para gerenciar seu negocio, o que é comprovada pela tabela 9 onde a maioria dos 

empreendedores nascentes declaram primeiramente procurar aconselhamento com 

amigos 52,6% , contra 15,8% que declaram ter buscado um serviço de orientação para 

negócios. 

Em relação a medidas adotadas pelo governo para reduzir o numero de 

mortalidade das MPE, destaca-se o Programa Brasil Empreendedor, que capacitou entre 

outubro/1999 a setembro/2000 um total de 2.854.592, sendo capacitados no estado do 

RJ um total de 180.994 representando 6,34% deste total. 

Dentre os 3 aspectos abordados na pesquisa como fatores de sucesso nas 

empresas (capacidade empreendedora, logística operacional e habilidades gerenciais) os 

empreendedores de empresas ativas do país destacam como mais importante  a 

capacidade empreendedora 82%, relacionada à aspectos do perfil empreendedor, sendo 

que as habilidades gerenciais é reconhecida em 3º lugar, evidenciando a maior 
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preocupação dos empreendedores em aspectos comportamentais e operacionais, em 

relação aos aspectos gerencias , que deveriam ser os mais valorizados por estes. Nota-se 

ainda um menor interesse entre os empresários do estado do RJ pela capacitação, sendo 

esta apontada em 7º lugar dentre os fatores considerados para o sucesso da empresa. 

Levando em consideração o perfil dos empreendedores do estado do RJ pode-se 

observar que a maioria possui MPE nos setor de serviços, consideram como aspectos 

mais importantes para o sucesso da empresa fatores operacionais e empregaram 11,8% 

de trabalhadores entre os anos de 2003 a 2006. 

Já em relação ao perfil dos empreendedores do país, estes levam em 

consideração a capacidade empreendedora como principal fator de sucesso para a 

empresa , foram motivados a constituir sua empresa pelo desejo de ter o próprio negocio 

e buscam aconselhamento entre amigos , cônjuges e outros empresários especializados 

no mesmo ramo de negocio, além de identificar como maior causa de mortalidade das 

empresas as falhas gerenciais.  

E por último de acordo com o gráfico 8 apresentado por especialistas, a principal 

condição que afeta o empreendedorismo no Brasil e em outros paises é a necessidade de 

assessoria na abertura de um novo negocio através de educação e treinamento, sendo 

que de acordo com as pesquisas pode-se identificar que no Brasil e especialmente no 

estado do RJ , os empreendedores das MPE ainda não possuem este habito de buscar 

este tipo de auxilio, além de não reconhecer tal fato com determinante para o sucesso de 

uma empresa. 

 

5.2. Sugestões de pesquisas futuras 

 

A pesquisa sobre MPE ainda é bem incipiente no país, ainda mais quando se 

trata deste tipo de empresa no setor Serviço dificultando a analise e identificação dos 

fatores que levam a mortalidade das mesmas. Neste caso deve-se aprimorar os estudos 

nesta área através de pesquisas mais detalhadas tanto em nível regional, quanto 

nacional. 

O fato dos cursos e instituições de auxilo e capacitação ao empreendedor ainda 

não possuir grande divulgação e existirem poucas informações a respeito da quantidade 

de capacitados e a eficiência dos métodos de ensino, implica numa maior investigação 
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devendo ampliar as pesquisas nesta áreas  como forma de avaliar melhor o desempenho 

e a influência de tais métodos para a redução da taxa de mortalidade das MPE.  

E por fim destaca-se a importância do estudo nesta área devendo redobrar a 

atenção sobre tais empresas que contribuem tanto para o nosso país na geração de 

empregos e crescimento econômico. 
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