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RESUMO

As micro e pequenas empresas tem grande importância para a economia brasileira

representando, segundo Sebrae (2008), cerca de 99,2 % do total de empresas

constituídas por ano, além de empregar 60% das pessoas economicamente ativa no pais.

Entretanto, todo potencial do empreendedorismo no Brasil não é explorado ao máximo,

visto que cerca de 60% das MPE's encerram suas atividades em menos de 5 anos, este

fator se deve principalmente por falta de conhecimento dos empresários. Portanto, este

trabalho tem como objetivo apresentar a sustentabilidade das MPE's e a capacitação dos

empreendedores principalmente com relação ao preço. Para isso busca-se definir em

primeiro lugar os conceitos micro e pequenas empresas(MPE's), sustentabilidade e

preço por meio de uma pesquisa bibliográfica , partindo posteriormente para a

exposição e a descrição de dados levantados pelo Sebrae, concluindo o trabalho com as

características que levam a um crescimento da taxa de sobrevivência das empresas.. Os

resultados indicaram que o principal fator condicionante que levou a um aumento no

nível da sobrevivências das empresas foi o aumento considerável perfil dos empresários,

ou seja, houve aumentou o nível de escolaridade, desta forma, os empresários passarão a

ter conhecimentos técnicos para a administração de suas empresas ,em suma, buscando

cada vez mais se capacitar profissionalmente.

Palavras-chave: Micro e Pequena Empresa (MPE's); Sustentabilidade; Preço.

6



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Numero de Estabelecimento por Porte de Empresa 32

Gráfico 2 - Distribuição por segmento das MPE's 40
,

Gráfico 3 - Indice de Mortalidade das MPE's 40

Gráfico 4 - Comparação de Estudos Referente a taxa de Mortalidade 41

Gráfico 5 - Falta de Planejamento Antes da Abertura 42
,

Gráfico () - Moti"os do Alto Indice de Mortalidade 44

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais causas da Mortalidade das Empresas entre 1999 e 2003 20

Quadro 2 - Menu de Objeti"os de Preço 27

Quadro 3 - Características dos Empresários das MPE's 34

Quadro 4 - Característica do Planejamento e Gestão da Empresa 3()

Quadro 5 - Comportamento do Empreendedor 3()

7



Sumário
-1.I1'l~~4:)][)l[J~~4:)...................................................•...................................••.......11

1.1 ~oIll111IGl~iio elo J>rolJlt!IllGl........................................................................... 11
1.~ Jrllstifi~Glti"Gl elo 1rrGllJGll1lo............................................................................1~
1.3 <:>lJjt!ti"o <=Jt!rGlI...........................................................................................13
1.4 <:>lJjt!ti"o Espt!~ifi~o ...................................................................................13
1.5 D I· · - 14t! lIllltGL~GlO................................................................................................
1.t> ~iIlliÍ(l~iio elo 1rrGllJGllllo...............................................................................14

~.~~4:)][)4:)~4:)~~........................................................•.........•.•.........•.•.....•......15
-3.REVIS~4:) ][)E~][~E~~~ .............•...•.........•..•.•........................•.....•••.......16

3.1 Sllstt!ntGLlJilielGlele elGlMi~ro t! J>t!qllt!nGl EIllprt!SGl ......................................... lt>
3.1.1 Mi~ro e J>t!qllenGl EIllprt!SGl ................................................................... lt>
3.1.~CGlllSGl elGlMorta.lielGlelt! ..........................................................................19
3.1.3 Sllstt!ntGLlJilielGlelt!..................................................................................~1

3.~ J>rt!~o ..........................................................................................................~3
3.~.1 Defini~iio elt!J>rt!~o ..............................................................................~3

3.3 ~oIll1Gl~iio t! ~<itloUirtistrGl~iio elo J>re~o ......................................................... ~7

3.3.1 J>rt!~ifi~Gl~~o ........................................................................................30
'I. RES~ ~~4:)S ...........•..........................•...•..•.............•••....................•........•.....3~

- 395.~4:)1'l~~l[JS4:)ES....•..............•...................•.............•...............•.......................•..
5.1 ConsielerGl~ões solJre o 1rrGllJGllllo............................................................ 39
5.~ Sllgestõt!s elt!J>esqllisGlS ~lltllrGlS ............................................................. 40

6 1EII1EI~][4:)~~I~.........•.....•••...................•..••.•........•.•.....•.........•..................•.....'lI

8



1. INTRODUÇÃO

1.1 Formulação do problema

Na atual conjuntura econômica, a busca por novos mercados e novos clientes

representa um objetivo que as empresas estão dispostas a enfrentar. Desta forma, diversas

ferramentas de estratégias são formuladas para atingir um mercado crescente.

Dentre estas estão ações de responsabilidade social, investimento na qualidade dos

produtos, treinamento para melhoria do atendimento, e ainda a fixação de um preço

competitivo de forma a atrair clientes, e consequentemente consolidar a empresa.

O numero de novas empresas cresce a cada ano, somente em 2004 foram registradas

130 mil este alto numero de novos empreendimentos se deve principalmente a instabilidade

do mercado, fazendo com que muitos brasileiros montem seu próprio empreendimento. No

entanto, este potencia econômica não e devidamente explorada, fazendo com que grande

parte destas novas empresas encerram sua atividade. Somente no Estado de São Paulo 62%

encerram suas atividades antes de completar 5 anos de atividade.

Desta forma, o gestor deve estar preparado e capacitado para enfrentar as

adversidades do mercado, que se encontra tão concorrido. Assim é necessário possuir

conhecimento para satisfazer as necessidades que o empreendimento necessita como,

domínio sobre fluxo de caixa da empresa, marketing, produção, além de articula estratégias

para obter um diferencial frente ao mercado.

A capacitação é possível através de cursos destinados a micro e pequenos

empreendimentos, que cursos que buscam a realidade do mercado apresentando de forma

pratica e simplificada ferramentas necessária para uma boa gestão do empreendimento.

Assim estes cursos auxiliam tanto para uma boa administração do negocio, assim como o

caminho para uma correta abertura do empreendimento. Deste modo, muitas instituições

buscam instruir os futuros gestores das MPE's, como por exemplo o Sebrae, que aplica

diversos cursos para a capacitação dos empresários para uma boa gestão da sua empresa.

Deste modo um elemento critico de gestão dos gestores é ao se fonnar o preço, de

forma que, muitos não possuem o conhecimento básico necessário para a determinação de
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qual critério adotar. Caso o preço não seja utilizado como uma ferramenta estratégica para

construir um diferencial competitivo, alguns erros são clássicos como: a ênfase

exageradamente orientada por custos; a falta de revisão mais freqüente para aproveitar

oportunidade de mercado; a incoerência entre o preço e os demais elementos do composto

de marketing; e o não estabelecimento de preços devidamente diferenciado para os

diferentes tipos de produto e segmentos de mercado. Essas dificuldades são de extrema

importância para a gestão da empresa e consequentemente a sua consolidação,

principalmente no atual mercado que se encontra muito competitivo.

Diante destes fatos se chega a seguinte questão: a sustentabilidade das empresas está

condicionada à capacitação dos empreendedores e o reflexo no preço?

1.2- Justificativa do trabalho

o Brasil notavelmente uma nação empreendedora, de forma que, segundo Sebrae

(2005), a cada ano cerca de 500 mil novas empresas são criadas e com elas surgem cerca de

1,5 milhão de postos de trabalho, e estes números cresce a cada ano, somente no Estado de

São Paulo, entre o ano de 2000 e 2004 o quantidade de empresas abertas passou de 120 mil

para 130 mil. Contudo, a capacidade dos paulistas em investir em seu próprio negócio ainda

não é adequadamente aproveitado, visto que mais da metade destes novos investimentos

não chegam a cinco anos de atividade; em números, isto significa que 78 mil novas

empresas são fechadas no Estado de São Paulo. No entanto, a cada ano este numero cai

devido a órgãos que visam instruir esses novos empreendedores com conhecimentos

administrativos, afim de dar base para uma boa formulação de um planejamento

estratégico.

Ainda de acordo com dados do Sebrae, o fechamento prematuro de empresas, ou

seja, antes de completar 1 ano de abertura, consome cerca de 16 bilhões de poupança

pessoal alem de perder cerca 200 mil postos de trabalho, números significantes para a

economia do País.

Diversos estudos realizados, principalmente pelo Sebrae, mostraram que os

empresários que possui um elevado grau de escolaridade conseguem aplicar praticas
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administrativas de forma estratégicas, principalmente a formação do preço, deixando desta

forma a empresa sustentável e adquirindo o maturidade frente ao mercado.

Desta forma, surgiu uma grande quantidade de empresas e órgãos públicos com a

intenção de dar auxílio aos micro e pequenos empresários. Assim, esses conhecimentos são

de fundamental importância para que os gestores das MPE' s possam adquirir capacitação

necessária para a administração do empreendimento, adquirindo conhecimento necessário

para apresentar um grande diferencial competitivo frente ao mercado.

Além de assuntos essenciais como o planejamento estratégico, e dentro deste

formato, a ênfase sobre formação do preço é pouco desenvolvido por essas instituições,

alem desses temas serem de forma geral muito especifico para cada negocio o que dificulta

a acessória de forma personalizada para cada interessado, de modo que uma empresa que

comercializa o mesmo produto poderá ter preços diferenciados para que possa atingir seu

publico alvo.

1.3- Objetivo geral

o objetivo geral deste trabalho é verificar se o alto índice de mortalidade é devido a

falta de capacitação dos gestores das empresas do Estado de São Paulo e o seu reflexo no

preço.

1.4- Objetivos específicos

• Descrever sobre a sustentabilidade das MPE's;

• Mostrar a importância da capacitação dos gestores;

• Discorrer sobre as Micro e Pequenas Empresas e mostrar sua importância na

economia do País.

• Verificar a influência da formação do preço na sobrevivência da empresa no

mercado em que atua;

• Mostrar a importância da formação do preço para se tomar uma empresa

competitiva.
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1.5- Delimitação

o presente estudo irá analisar as MPE' s, pois está é de extrema importância para

economia do pais, contribuindo para a grande maioria da geração de emprego e renda. As

MPE' s em estudo será as do Estado de São Paulo, pelo fato de ser o Estado mais

importante, economicamente, do Brasil . Deste modo, quanto a formação e administração

do preço pode afetar a sustentabilidade/ mortalidade do, tomando como referencia

principalmente dados feitos pelo SEBRAE - SP.

1.6- Limitações de estudo

Um dos principais fatores para a limitação do estudo foi o pouco tempo para o

levantamento de dados, principalmente pela complexidade em abordar um Estado com

tantas diversidades.

Desta forma, o fator tempo atrapalhou a elaboração de uma pesquisa empírica, com

intuito de trazer dados mais específicos sobre o tema em estudo.

Aliada a esta questão, a escassez de dados publicados sobre o tema e a falta de

dados específicos o que levou a reunir pouca literatura a respeito do tema foram.
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2- METODOLOGIA

A pesquisa será de forma descritiva, de modo que pesquisas realizadas por órgãos

como Sebrae foram levantados os dados para analise a verificar a sustentabilidade das

MPE's, a capacitação dos gestores dos empreendimentos e o seu reflexo no preço.

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 bibliográfica será essencial para levantamento dos dados nos órgãos

como Sebrae, alem de ser a base para as definições das palavras chaves, de modo a

demonstrar o quanto a capacitação é importante para a sustentabilidade e o quanto o preço

reflete isso.

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

bibliografia já tomada 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".

Desta forma, pesquisa bibliográfica envolve a leitura, análise e interpretação de

livros, periódicos, textos legais, documentos mimeografados ou xerocopiados.

Será utilizado dados das MPE' s paulistas divulgados pelo Sebrae - SP, de modo, a

demonstrar o nível de sustentabilidade das MPE's a falta de capacitação dos empresários, a

importância do preço nas empresas.
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3- REVISÃO DE LITERATURA

3.1 SUSTENTABILIDADE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.1.1- Micro e Pequenas empresas

Atualmente, existem diversas designações jurídica em que as empresas estão se

enquadrada, seja na forma de sociedade ou individual, deste modo, as empresas podem ser

definidas de diversas formas conforme citações dos autores abaixo.

Ferreira (1984, p. 51) ressalta a discordância existente entre os sociólogos e suas

diversas definições sobre empresa, dizendo que:

Uma empresa é um conjunto de órgãos formando uma unidade.

Entretanto, para a maioria dos sociólogos, organização é um conjunto

harmonioso, tendo como ápice a figura humana, com orientação voltada

para o bem e para a eficiência.

o referido autor ainda ressalta os mais diversos conceitos sobre empresa de outros

autores como James D. Mooney onde este diz que empresa é:

· Forma de qualquer associação humana com o fito de procurar um

propósito comum; ou

· Lado formal da administração, ou melhor, o instrumento de

administração, o canal do qual fluem e tomam-se efetivas as políticas e os

processos administrativos; ou

· Estrutura de qualquer grupo que se movimenta para um objetivo comum;

· Técnica pela qual se estabelecem as relações entre as funções específicas

de um conjunto coordenado; ou

· A empresa começa quando as pessoas combinam seus esforços

visualizando um propósito comum.

Dal Vesco (2000), complementa definindo empresa como "toda organização de

natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer

atividade com fins lucrativos".
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Observa-se a existência de inúmeras definições de diversos autores conceituando

empresa, porém entende-se que o conceito de empresa é a consolidação de todas as demais

informações anteriormente visto. A empresa pode ser entendida como sendo uma entidade

de caráter jurídico formado na sua integralidade por pessoas físicas que utilizam as políticas

e os processos administrativos visando a consecução de objetivos comuns. Cabe ressaltar

que dentro deste universo denominado de empresa existem três níveis distintos, a saber: A

microempresa, a média empresa e a grande empresa.

Segundo Ferreira (1984, p.l 06) diz que a microempresa distingue-se das demais por:

I - Possuir, entre a alta administração e as pessoas que executam as

ordens, um único nível de direção;

II - Ter, no máximo, alguns poucos mestres como chefes de turmas; e

m - Não existir, propriamente, uma organização administrativa. As

pessoas que integram a alta administração desse tipo de empresa exercem

todas as funções.

Essenciais para a economia brasileira, as micro e pequenas empresas (MPE' s) têm

sido cada vez mais alvo de políticas específicas para facilitar sua sobrevivência, como, por

exemplo, a Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas, que cria facilidades tributárias

como o Super Simples. As medidas, que vêm de encontro à constatação que boa parte das

MPEs morrem prematuramente, têm surtido efeito: 78% dos empreendimentos abertos no

período de 2003 a 2005 permaneceram no mercado, segundo pesquisa do Sebrae realizada

em agosto de 2007 (o índice anterior era 50,6%). Essa política também espera tirar uma

série de empreendedores da informalidade no Brasil.

Há algumas limitações básicas para que uma empresa seja considerada uma micro

ou pequena empresa (MPEs) no Brasil e, como conseqüência, aproveitar algumas

vantagens desse status como, por exemplo, a inclusão no Super Simples. Atualmente, há

pelo menos três definições utilizadas para limitar o que seria uma pequena ou micro

empresa.

A definição, mais comum e mais utilizada, é a que está na Lei Geral para Micro e

Pequenas Empresas. De acordo com essa lei, que foi promulgada em dezembro de 2006, as
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micro empresas são as que possuem um faturamento anual de, no máximo, R$ 240 mil por

ano. As pequenas devem faturar entre R$ 240.000,01 e R$ 2,4 milhões anualmente para ser

enquadradas.

Outra definição vem do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae). A entidade limita as micro às que empregam até nove pessoas no caso do

comércio e serviços, ou até 19, no caso dos setores industrial ou de construção. Já as

pequenas são definidas como as que empregam de 10 a 49 pessoas, no caso de comércio e

serviços, e 20 a 99 pessoas, no caso de indústria e empresas de construção.

Já órgãos federais como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) têm outro parâmetro para a concessão de créditos. Nessa instituição de fomento,

uma microempresa deve ter receita bruta anual de até R$ 1,2 milhão; as pequenas empresas,

superior a R$ 1,2 milhão e inferior a R$ 10,5 milhões. Os parâmetros do BNDES foram

estabelecidos em cima dos parâmetros de criação do Mercosul. Com a nova lei, os limites, a

princípio, não devem mudar, mas haverá adequações estatísticas, segundo o BNDES.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no

Brasil, surgem cerca de 460 mil novas empresas por ano, e as micro e pequenas empresas

correspondem a 99,2% deste montante. Empregam cerca de 60% das pessoas

economicamente ativas do País, entretanto, correspondem por apenas 20% do Produto

Interno Bruto brasileiro, cerca de 80% das MPE' s atuam na áreas de comercio e serviço,em

2005, eram cerca de 5 milhões de empresas com esse perfil.

Essa profusão de empresas se deve a vários fatores, ainda segundo o Sebrae, desde

os anos 90, grandes empresas instaladas no Brasil, acompanhando uma tendência mundial,

incentivaram o processo de terceirização de áreas que não são consideradas essenciais para

o seu negócio. Assim, começaram a surgir empresas de segurança patrimonial, de limpeza

geral. Além disso, outras empresas menores, tentando fugir dos encargos trabalhistas

altíssimos do País (um funcionário chega a custar 120% a mais que seu salário mensal),

optaram por dispensar seus funcionários e contratar micro e pequenas empresas. O Estatuto

da Micro e Pequena do Brasil, de 1998, já começou a facilitar essa política empresarial,

além disso, o desemprego brasileiro, que historicamente gira em tomo de 14% - segundo a

metodologia do mGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), contribuiu para que
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surgissem mais MPEs. Apesar do sonho do seu próprio negócio ser um dos discursos mais

comuns entre assalariados brasileiros, ser empreendedor (seja micro ou pequeno) é uma

atividade que ainda tem vários percalços no caminho.

3.1.2- Causas da Mortalidade das Empresas

o Brasil e realmente uma nação empreendedora, segundo Sebrae (2005), o numero de

registro de empresas no Estado de São Paulo, entre os anos de 2000 e 2004 passaram de

cerca de 120 mil aberturas/ ano para próximo de 130 mil abertura/ano, ou seja, 10.833

empresas abertas por mês no Estado, devem condicionar a isto a falta de emprego, as

precariedades em locais de trabalho, o que levam a muitos brasileiro a investirem suas

economias em um negocio próprio. Entretanto, muito destes investidores não possuem o

conhecimento técnico necessário para a elaboração correta de uma empresa, de modo, que

grande parte destas empresas fecham antes mesmo de completar um ano de atividade.

Segundo pesquisa do Sebrae realizada em 2008 mostra que, 27% das empresas encerram

suas atividades antes de completar um ano, 38% encerram até o segundo ano, 46% não

concluem o terceiro ano, 50% não chegam ao quarto ano, 62% fecham ate o quinto ano e

64% encerram suas atividades antes de completar 6 anos de atividades.

Entretanto, o alto índice de mortalidade das empresas que foram constituídas

recentemente, deve se condicionar a diversos obstáculos que elas enfrentam se estabelecer

no mercado como: formar uma clientela; dificuldade para encontrar um bom fornecedor,

falta de conhecimento especifica do setor; forte concorrência. De fato, as firmas pequenas

e com menos tempo de mercado, em geral, tem maior probabilidade de fechamento dos que

as organizações maiores e com um mercado estabelecido e formado.

Uma das principais causas da mortalidade prematura das empresas que pode ser

observado é: Falta de conhecimento aos empreendedores; ausência de um planejamento

prévio adequado; deficiências no processo de gestão empresarial; insuficiência de política

publica de apoio aos pequenos negócios; dificuldades decorrentes da política econômica;

impacto dos problemas pessoais sobre o negocio.
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Desta forma, o Sebrae (2005) fez um quadro para apontar as principais causas da

mortalidade das empresas que foram abertas na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE

SÃO PAULO (JUCESP) no período de 1999 a 2003:

Quadro 1 - Principais causas da mortalidade das empresas abertas na JUCESP, entre

1999 e 2003

ITENS PRINCIP AIS PROBLEMAS
1- Comportamento empreendedor Características (conhecimentos, habilidades e

atitudes) empreendedoras insuficientes. Precisam
ser aprimoradas

2 - Planejamento prévio Falta de planejamneto antes da abertura ( quando ele
existe, é deficiente).

3 - Gestão empresarial Deficiências na gestão do negocio, após a abertura
(ex.: aperfeiçoamento de produto, fluxo de caixa,
propaganda e divulgação, gestão de custos e busca
de apoio/ auxilio).

4 - Políticas de apoio Insuficiência de políticas de • (peso dosapOlO
impostos, burocracia, falta de credito, e de política
de compras govermentais).

5-Conjuntura econômica Baixo crescimento da economia ( demanda fraca e
forte concorrência).

6- Problemas "pessoais" Problemas de saúde, particulares, com sócios, de
sucessão e a criminalidade prejudicam o negocio.

Fonte: Sebrae-SP (2005)

Entretanto, muitas dessas causas tiveram evolução conforme o tempo, devido

principalmente ao aumento da escolaridade da população brasileira, entre esse fatores

principalmente de uma grande quantidade de novos investidores em pequenos negócios

serem jovem recém formados. Deste modo, as empresas estão se planejando aodtando

metas a serem atingida, deixando o mercado mais acirrado em busca de espaço. Outro fator

importante é a disseminação de cursos e palestras gratuitas ou de baixo custo para a

qualificação destes empreendedores, promovida principalmente por instituições como o

Sebrae. Alem do incentivo dos órgãos governamentais estarem criado leis que favorecem

esses pequenos empresários, programas como, o Simples Nacional e o Microeemprededor.

20



3.1.3- Sustentabilidade

As MPE's cada vez mais estão tendo atenção do Governo brasileiro, principalmente

pela importância que elas representam na atual economia do Pais, desta forma as Micro e

Pequenas empresas no Brasil é uma questão de desenvolvimento sustentável, pois estas

unidades produtivas representam 98% das 5.1 milhões de empresas brasileiras (Sebrae/SP,

2004) e empregam cerca de 60% dos empregados de carteira assinada no nosso país.

Apesar do alto índice de mortalidade das MPE'S, segundo o Sebrae (2005), é possível

observar uma melhora na situação das empresas em relação a estudos realizados

anteriormente, no entanto, a diferença de melhora é significativa somente a partir do quinto

ano de abertura da empresa.

O numero de empresas que não atinge o quinto ano de atividade ainda é alto devido a

fatores como: alta nível de concorrência, deficiências na gestão, falta de capital de giro,

dentre outros. Entretanto, como mostra a pesquisa realizada pelo Sebrae, esta havendo uma

crescimento significativo do numero de empresas que conseguem se estabilizar e

amadurecer no mercado, dentre outras, alguns fatores que contribuíram para a melhora em

termos de sobrevivência de empresas. Entre esses fatores, vale a pena destacar que:

• Melhorou o ambiente dos negócios: Diversos fatores econômicos e institucionais

permitiram uma melhora no ambiente de negócios, tais como a redução das taxas de juros,

a ampliação da oferta de crédito para o consumo, alem de bancos criados no Estado de São

Paulo que tem por finalidade fazer empréstimos a MPE's para a ampliação de seus negocio,

como o, Banco do Povo, a manutenção da inflação sob controle, a recuperação recente do

rendimento real dos trabalhadores, assim como a adoção de novas leis que vêm permitindo

aperfeiçoar o tratamento diferenciado e favorável aos pequenos negócios, conforme prevê a

Constituição Brasileira (exemplos: SIMPLES FEDERAL, SIMPLES ESTADUAIS,

Estatuto, Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, etc). O mais novo projeto de lei que

estimula o fortalecimento de novos investidores é o Microempreendedor (MEl), onde o

governo reduz os impostos incidentes sobre estas empresas de modo a facilitar o

fortalecimento destas no mercado.
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Entretanto, o principal aspecto que levou a um aumento no índice de sobrevivência das

empresas, segundo o Sebrae (2008), foram que:

•Melhorou o perfil dos empresários: Houve um aumento da escolaridade; aumentou a

proporção de "empreendedores por oportunidade"; aumentou a procura por auxílio nas

entidades de apoio às empresas; aumentou a procura dos empresários por cursos; e

aumentou a participação dos empresários em reuniões de entidades e em ações em conjunto

com outras empresas;

•Melhorou o perfil das empresas: Diminuiu a proporção de novas empresas no setor do

comércio, onde tradicionalmente é maior a mortalidade de empresas devido à elevada

concorrência no setor; ampliou-se a proporção de empresas do tipo "sociedade" vis-à-vis as

empresas "individuais" (naquele primeiro tipo há tradicionalmente uma divisão de tarefas,

o que reduz a sobrecarga de cada dono); aumentou a proporção de empresas que vendem

aos governos federal, estadual e municipal;

•Melhorou o planejamento prévio (mas não a gestão empresarial): Houve um aumento

no tempo médio de planejamento das empresas, devido ao aumento de conhecimento dos

investidores e do nível cultural do Brasil, assim como no Estado de São Paulo antes da sua

abertura, assim como a qualidade do planejamento, com uma maior proporção de

empresários realizando levantamento maior de informações sobre os principais itens do seu

"plano de negócios". Vale destacar aqui que a despeito da melhora identificada na etapa do

planejamento, os itens de gestão empresarial analisados (exemplo: controle do fluxo de

caixa e desenvolvimento de produtos).

Dentre estes fatores, a melhora ambiente de negócios, o aumento da escolaridade, e a

melhora no tempo médio de planejamento das empresas, faz com que os empresários faça

uma formação adequada do preço deixando sua empresa mais competitiva, de modo, que

utilize mecanismos estratégicos para tomar sua empresa forte no mercado frente a seus

concorrentes.

Desta forma, um dos principais fatores da falta de capacitação dos gestores das MPE's

e a falta de planejamento da abertura da empresa, o que muitas vezes levam a abertura

desinformada para a colocação do mercado.
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Desta forma, pode se observar que a grande maioria dos gestores das MPE's não

possuem a capacitação necessária para fazer um planejamento estratégico para a abertura

do empreendimento, desta forma, a grande maioria das empresas abre suas portas sem saber

o certo qual será a reação do mercado, e as possibilidades de sucesso da empresa. Assim, é

necessário buscar o conhecimento para um bom plano de negocio de forma a possibilitar a

sustentabilidade da empresa frente ao mercado .

•

3.2-PREÇO

3.2.1 Definição de Preço

A preocupação com a formação do preço de venda em épocas passadas foi

considerado como fator secundário para a gestão empresarial, porém com o passar dos

tempos detectou-se a necessidade de se conhecer mais profundamente esta ferramenta que

nos dias atuais é de extrema importância para a tomada de decisões gerenciais,

principalmente, devido a forte concorrência. O comportamento de compra do consumidor,

segundo Kotler (2000), é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.

Entretanto, conforme as idéias de Engel, Blackwell e Miniard (1986), existe uma

faixa definida de preço, o chamado preço de referência, que as pessoas esperam pagar por

um produto. Este pode ser o preço que o cliente pagou por um produto praticado pelos

concorrentes e substitutos.

Desta Forma, alem dos fatores expostos para a efetivação de uma compra, outro

forte incentivador para a atitude para a realização de uma venda e uma aplicação coerente

de preço, de modo, a incentivar o consumo. No entanto quando se forma o preço muitos se

perguntam: qual é o significado do preço para o comprador? O que é preço alto ou baixo?

Assim o preço pode ser definido das seguintes maneiras:

Segundo Rocha & Christensen (1999, p.l08):

o preço define as condições básicas pelas quais o vendedor e o comprador estão

dispostos a realizar a troca. Sob o ponto de vista da empresa, o preço pode ser
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visto como a compensação recebida pelos produtos e serviços que oferece ao

mercado. Sob o ponto de vista do comprador, o preço expressa aquilo que ele

está disposto a dar para obter aquilo que a empresa lhe oferece.

Desta forma, quando se forma o preço deve levar em consideração o quanto aquele

produto é necessário para o comprador, de forma que ambas parte fique satisfeita com a

negociação, ou seja, o valor recebido pela mercadoria e no mínimo razoável para ambas

partes. Entretanto, o preço não é feito por formula, onde sempre a um resultado certo, de

modo que, a formação do preço deve se avaliar o produto a ser vendido, a importância do

produto e a região em que esta sendo comercializado.

Conforme as idéias de Kotler (1998, p.435), preço também pode ser definido como:

o único elemento do composto de marketing que gera receita; os outros

elementos geram custos. O preço é também um dos elementos mais sensíveis do

composto de marketing porque pode ser rapidamente modificado, o que não

ocorre com as características de um produto ou com os compromissos assumidos

com o canal de distribuição.

o preço é o um dos principais elementos da gestão estratégica das organizações, de

forma que sua utilização correta e de suma importância para que se atingir os objetivos

financeiros, alem de proporcionar satisfação do mercado consumidor, de forma, a pratica

errada deste pode atingir todos os elementos de marketing da organização, alem da situação

desagradável perante ao mercado, deste modo, deve se tratar de forma criteriosa levando

em consideração todos os fatores da empresa.

Desta forma, o preço possui é de suma importância para as organizações, como pode

ser descrito nas citações abaixo:

Ainda sobre preço, Kotler (1998, p. 461) menciona a relação do preço com a receita:

Apesar do papel crescente de fatores não relacionados a preço no papel de

marketing moderno, o preço continua sendo um elemento crítico do composto de

marketing (...) O preço é o único dos quatro Ps que produz receita; os outros três

P's produzem custos.
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o preço é fundamental para as organizações, principalmente por ser o principal agente

da receita da empresa, assim como sua importância para que as empresas adquirem um

diferencial competitivo frente a seus concorrentes, deste modo, utilização correta do preço é

de suma importância para integração de toda empresa, de modo, a atingir seus objetivos

esperados. Desta forma, a utilização correta do preço é necessário para que o marketing da

empresa possa dar o retomo esperado, e consequentemente atingir os objetivos propostos

pelo o planejamento da empresa.

Schewe & Smith (1982, p. 279), em contra partida, menciona que o preço representa

o esforço do consumidor para satisfazer uma necessidade por meio de um bem, quando diz

que "o preço ainda, pode ser conceituado como a expressão monetária do valor de um bem,

ou ainda: o preço é o valor que o consumidor está disposto a pagar no ato da compra de um

bem".

o preço é visto principalmente na atual conjuntura como uma ferramenta estratégica

para alavanca as vendas, de forma que, a empresa possa atingir seus objetivos financeiros,

ou seja, passou a ser observado com mais critério pelas organizações, assim sua boa

administração leva as empresas adquirem um diferencial competitivo frente a seus

concorrentes, alem de ser o principal responsável em proporcionar a satisfação de todos

clientes

De modo geral preço esta presente em todas atividades mercadológicas mesmo que
,

em diversas designações: mensalidade; honorários; diária etc. E o fator crucial para a

estratégia da empresa, de forma que a desatenção na formação podendo levar a perda de

capital.

Segundo Churchill e Peter (2005), a estratégia de preços usados para produtos, linha

de produtos ou serviços, deve apoiar os objetivos de marketing das empresa, normalmente

desenvolvido durante o planejamento estratégico de marketing. Para esses autores, de modo

geral, estão entre os objetivos de preço mais comuns: (1) Apoio ao posicionamento do

produto; (2) obtenção de um nível desejado de vendas ou de lucros, (3) competitividade em

termos de preço relativo ou participação de mercado, (4) garantia de sobrevivência da
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empresa, (5) adequação a um padrão de responsabilidade social. Pode se observar que os

objetivos expostos acima estão de acordo como a Tabela 2, como segue a seguir.

Quadro 2 - Menu de objetivos de preço

Segmento e posicionamento Apoiar os esforços de posicionamento do produto nos
mercados-alvo.

Vendas e lucros Obter os níveis desejados de vendas e alcançar os níveis
projetado de lucros.

Competitividade Competir em termos de preço relativo ou participação de
mercado.

Sobrevivência Possibilitar a sobrevivência da organização

Responsabilidade social Alcançar um padrão de responsabilidade social

Fonte: Churchill e Peter (2006, p. 336)

Através dos dados expostos acima pode se analisar que uma importante ferramenta

para a sustentabilidade das micro e pequenas empresas e a fidelização através da forma de

pagamento, no entanto, deve se avaliar se esta ferramenta é adequada para os diversos

ramos de atividade. De modo, que o parcelamento de mercadorias pode impactar

diretamente no capital da empresa, pois a inadimplência pode ter grande contribuição para a

mortalidade de uma empresa, em que a empresa pode faltar recursos devido a camês em

atraso ou cheques devolvidos, de forma que é essencial o capital de giro para suprir essas

futuras faltas.

Uma outra forma que esta sendo utilizado pela micro e pequenas empresas é

maquinas de cartões de credito, o que faz o levantamento das vendas onde a grande maioria

do mercado consumidor usa esta forma de pagamento, de modo que, esta é uma forma

segura de garantir o pagamento.
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3.3- Formação e administração de preços

A formação do preço é o elemento critico da estratégia de marketing, principalmente

por condicionar o faturamento e mostrar a percepção em que os clientes proporciona a seus

produtos ou serviços da empresa.. Infelizmente, no entanto, muitos empresários tomam a

decisão dos preços levando em consideração apenas sua intuição, ou seja, não usam

estratégias administrativas e coorporativas para decisões deixando de lado informações e

analise adequadas para a formação do preço, fazendo com que o preço muitas vezes fique

defasados ou não adequados a situação ou região em que a empresa esta inserida, ou seja,

não utilizam uma política de preço correta.

A política de formação do preço de vendados produtos é um dos pontos-chaves da

estratégia de marketing de toda e qualquer empresa que almeja o sucesso, sabendo-se que o

estabelecimento de preço, às vezes, toma-se uma decisão crucial para a alta administração,

pois a sobrevivência a longo prazo de uma empresa é ameaçada pela prática errônea de

preços a serem praticados, sendo que esta toma-se ainda mais importante quando a empresa

encontra se em um mercado inflacionário e altamente competitivo, pois, desta forma, este

exercício toma-se rotineiro e essencial para o sucesso da empresa mediante exigências

impostas pelo mercado em que se encontra. A escolha da política de preços e sua correta

aplicação é resultante de uma adequada e criteriosa avaliação sobre o mercado em que a

empresa se encontra, bem como o correto entendimento, compreensão e aplicação dos

fatores micros e macroambientes que influenciam na formação do preço.

Conforme as idéias de Cobra (1992, p. 467), percebe-se que há várias situações que

justificam a importância da formação de preços em qualquer empresa:

A correta fonnação do preço de venda é de extrema importância para toda e

qualquer empresa, principalmente nas seguintes situações:

"1. Quando a empresa vai estabelecer o preço pela primeira vez;

2. Quando a concorrência ameaça os negócios da empresa com uma política

agressiva de preços;

3. Quando a demanda dos produtos da empresa se relaciona com os preços

praticados;
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4 Quando os objetivos da empresa se ligam ao retomo sobre os investimentos e

sobre o retomo sobre vendas;

5. Quando os objetivos de lucratividade e de participação de mercado exigem

uma política flexível de preços.

Porém, antes da empresa estabelecer a política e formar o preço de venda de seus

produtos, ela precisa estabelecer quais são os seus objetivos, que segundo Cobra (1992, p.

473) podem ser: "a maximização dos lucros, a participação de mercado, trabalhar a nata do

mercado e a relação preço-qualidade".

Frezatti (1988, p.18) explica que na formação do preço de venda deve-se pretender:

"(...) que seja alcançada uma situação de equilíbrio entre as forças da procura e oferta,

estabelecendo determinado nível de preços".

No entanto pode-se entender, segundo Frezatti (1988) que este equilíbrio é a

harmonia dos interesses conflitantes entre produtores e consumidores, ou seja, é o

equilíbrio dos que realizam a oferta e dos que exercem a procura, sendo este um prolongado

jogo de ensaios e erros.

Neste sentido Leftwich (1991: 376) diz que: "(...) a importância do conceito de

equilíbrio não advém do fato de ele sempre ser alcançado, adequado e satisfatório, mas em

decorrência de evidenciar as direções em que se procedem as alterações econômicas".

Desta Forma, a função primaria da formação dos preços é a de guiar as empresas a

utilizar de forma coerente os recursos disponíveis, de modo que, as mercadorias entrem no

mercado na mesma quantia que o mercado possa consumir.

Entretanto, é possível observar que a formação correta do preço e melhor utilização

política a ser usada para mercadorias a serem vendidas no mercado é um dos principais

desafios dos administradores que buscam o fortalecimento das empresas no mercado.

Diante disto, para que possa se realizar uma formação correta do preço deve avaliar

principalmente: as forças que formam o mercado, a sensibilidade preço por parte dos

clientes, as interações com os concorrentes e a situação interna da empresa.

Desta forma, para Kloter & Armstrong (1998), o preço deverá ser fixado entre

baixo demais para produzir lucro e alto de forma a gerar alguma demanda. De certo que

cada produto a ser comercalizado tem uma característica, que os outros fatores do quatro
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P's não devem ser dispensados. A praça não deve ser menosprezada, a promoção tem sua

importância, mas a maneira como as empresas tem precificado os seus produtos tem se

tomado a estratégia de muitas empresas, alem de se toma um diferencial frente aos

concorrentes.

Muitos fatores devem ser levados em consideração para a correta utilização do preço,

para Porter (1986) quando existe um novo produto no mercado ou até mesmo um similar ao

seu o seu produto deve no mínimo ser igual, mas o bom seria se houvesse algo a mais.

Já para McCarthy & Perreault(1997) chamam a atenção principalmente para as

políticas de preços que a empresa deverá definir, sempre levando em consideração

primeiramente seus objetivos gerais. Entendem que tais políticas devem abordar os

seguintes itens: a flexibilidade do preço, os níveis de preço durante o ciclo de vida do

produto, a quem e quando os descontos e as concessões serão dados e como os custos de

transporte serão tratados. Ainda segundo eles, a definição de preços toma-se ainda mais

complexa devido às várias dimensões que devem ser consideradas quando da sua definição.

Uma dessas dimensões a serem consideradas e que é de fundamental importância diz

respeito aos beneficios e serviços que os compradores esperam a mais do produto e que

realmente fazem a diferença quando eles decidem pagar a mais por um determinado bem.

Para Berto e Belke (2005), a formação de preços de venda de produtos e serviços é

um elemento essencial da gestão econômico-financeira e mercadológicas das empresa e

envolve vários fatores em sua composição, entre eles, destacam-se a estrutura de custo;

demanda (mercado); ação da concorrência; governo; e objetivos pretendidos com o

produto/ mercado/ serviço.

Para Assef (1997) a correta formação de preço de venda de produtos e serviços é

questão fundamental para sobrevivência e o crescimento auto-sustentável das empresas,

independente de seu tamanho ou área de atuação. Somente através de uma política de preço

eficiente as empresas poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento a longo prazo,

desenvolvimento de seus funcionários e relacionamento duradouro de seus clientes. Para

ele política eficiente não quer dizer preços altos, nem baixos e sim identificados com o

mercado de atuação, contemplando a analise de estrutura, dos custos gerais da empresa, seu

equilíbrio operacional e retomo desejado pelos investidores.
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Existem diversos fatores que influenciam diretamente na formação do preço de venda,

os quais devem ser considerados e incorporados aos preços dos produtos a serem ofertados

ao mercado. Isto significa dizer que, caso este processo não seja corretamente efetuado, a

empresa corre um sério risco de sofrer prejuízos ou desencaixes financeiros significativos

provenientes destes fatores incorretamente alocados. Pois, sabe-se que, a sobrevivência de

um produto a longo prazo depende principalmente dos estudos e análises anteriormente

feitas sobre os fatores que mais poderão influenciar diretamente para uma adequada

formação do preço de venda. Para o sucesso da empresa, os fatores ambientais onde a

empresa está incluída, deverão ser as principais variáveis a serem enfocadas para

realizarem uma correta formação do preço de venda. Observa-se que, em toda esta

estrutura, encontram-se os fatores endógenos e os fatores exógenos, definidos por Sardinha

(1995, p.28) como sendo:
As variáveis exógenas são os fatores do macroambiente e as variáveis endógenas,

a decisão de preço resultando em um modelo composto da estrutura da indústria

na qual ela se enquadra, do perfil da demanda com o qual ela defronta, do estágio

do ciclo de vida do produto, da legislação em vigor e dosfatores tecnológicos.

Conhecer, avaliar e aplicar adequadamente os fatores ambientais com o qual os

produtos estarão sujeitos a sua incidência, na escolha da política de preços mais adequada a

ser aplicada.

3.3.1- Precificação

Os princípios da formação estratégica do preço, segundo Lovelock & write

(2001:275), podem ser descritos como um tripé, ou seja, os custos do fornecedor, a

concorrência e o valor para o cliente.

Na precificação com base no custo: é os mais utilizados pelos os administradores das

MPE' s, onde os preços são fixados de acordo com custos realizados para a aquisição das

mercadorias. Desta forma, são as empresas que visam obter lucro devem recuperar os

custos totais da produção e comercialização e adicionar uma margem para obter um lucro

satisfatório.
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Precificação com base na concorrência: as empresas estão todo tempo revendo seus

preços com a finalidade de estar com o preço equiparado com dos concorrentes, que

comercializam produtos relativamente parecidos. Se os clientes perceberem pouca ou

nenhuma diferença entre os produtos oferecidos no mercado, tenderão a escolher o mais

barato. Nessa situação, a empresa com o menor custo por unidade desfruta de uma

invejável vantagem de marketing. Ela tem a opção de competir no preço em níveis que os

concorrentes de custo mais elevado não se permitirão equiparar ou de cobrar a taxa vigente

no mercado e ganhar lucros maiores do que as empresas concorrentes.

Precificação com base no valor: o cliente não pagará mais por um produto do que

acha que vale. Dessa forma, precisa-se realizar pesquisas de marketing para determinar

como os clientes percebem o valor de seus produtos.

Com tudo isso, ainda segundo Lovelock & Wright (2001:275), os custos que uma

empresa necessita recobrar impõe um preço mínimo, como piso, e o valor percebido da

oferta pelos clientes como o máximo. Além do preço cobrado pelos concorrentes que

determina, dentro da faixa do piso ao teto, onde o preço deve ser estabelecido. No enatnto,

para kotler (1998:443), as principais considerações para o estabelecimento do preço são:

demanda, custos, concorrentes e o valor percebido pelos clientes. Os quais atuam da

seguinte maneira durante a determinação do preço: "Os preços dos concorrentes e produtos

substitutos fornecem a referência que a empresa tem que considerar ao estabelecer seu

preço. A avaliação dos compradores sobre as características exclusivas do produto da

empresa (valor) estabelecem o preço-teto".

Assim, a partir dos fatores que determinam o preço, a empresa pode adotar vários

objetivos de precificação que quanto mais claros, mais auxiliaram a empresa na

determinação de seus preço.
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Para a realização da verificação do problema levantado pela pesquisa, foi elaborado no

presente trabalho o método de pesquisa descritiva e bibliográfica, de forma relatar

principalmente a importância do conhecimento administrativo para as MPE's de modo a se

realizar uma boa gestão, a sustentabilidade e a mortalidade das MPE's no Estado de São

Paulo, a influencia da capacitação dos gestores na permanência das empresas no mercado,

assim como o reflexo do preço para a sobrevivência das empresas, com o objetivo

principalmente de utilizar-lo de forma estratégica.

Como mostra o gráfico, as MPE's são de extrema importância para a economia do

Brasil, de modo, que estas representam conforme o gráfico abaixo aproximadamente 97,5%

das empresas em atividade, sendo os principais responsáveis pela a grande maioria da

empregabilidade e fonte de renda do País.

Gráficol - Numero de estabelecimento por porte de empresa
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No entanto, cerca de 759.113 dessas empresas estão localizado no Estado de São

Paulo, o que evidencia a sua importância na economia brasileira. A distribuição destas

MPE's no Estado esta dividido conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 2 - Distribuição segmento da MPE's
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Fonte: Sebrae (2005)

Apesar do grande potencial apresentado pelas MPE's para o desenvolvimento do país,

entretanto, este não é explorado da forma que deveria ser. Pode se observar que o índice de

mortalidade deste tipo de empresa tem alta representatividade causando danos imensos para

a economia do país. Assim como mostra o gráfico abaixo, deixando evidente que mais da

metade das empresas que registram sua abertura não conseguem ficar muito tempo no

mercado.
,

Gráfico 3 - Indice de mortalidade da MPE's
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Fonte: Sebrae-SP

Entretanto, apesar das MPE' s apresentarem um alto índice de mortalidade, pode se observar

no gráfico abaixo que este quadro esta diminuindo com o passar dos tempos, um dos
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principais motivos é que os gestores estão procurando se informar melhor através de

conhecimento, desta forma se qualificando e aprimorando suas praticas nas empresas.

Gráfico 4 - Comparação de estudos referentes a taxas de mortalidade
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Fonte: Sebrae (2005)

Como mostra o gráfico, houve um aumento do numero de MPE's que conseguiram se

manter no mercado por 5 anos evidenciando uma tendência de aumento da expectativa que

a empresa ira se manter no mercado.

Desta forma, o Quadro 3 mostra o perfil dos donos das MPE's:

Quadro 3: Características dos empresários das MPE's

Características dos Donos Empresas encerradas Empresas em atividade

Gênero 57% Masculino 66% masculino

Escolaridade 63% tem 2° grau ou + 73% tem 2° grau ou +

Estava desempregado 33% sim 21% sim

Experiência anterior 60% sim 69% sim

Buscou apoio profissional 26% sim 32% sim

Foi a reuniões de entidades 7% sim 13% sim

Fez ações em conjunto 2% sim 3% sim

Fonte: Sebrae (2005)
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Assim pode se observar que os donos das empresas em atividades possuem mais

escolaridade, acreditando - se que houve um preparo maior para a realizado do projeto de

constituição da empresa, aumentando desta forma, a chance de se manter no mercado.

Outro ponto é que as empresas que continuam em atividade, tem como características de

seus donos antes da abertura estavam empregados. Desta forma é possível avaliar que as

experiências anteriores, a busca por apoio profissional, a realização de reuniões com outras

entidades e ações em conjunto com outras empresas podem levar a uma elevação da

sustentabilidade das MPE' s.

Desta forma, um dos principais fatores da falta de capacitação dos gestores das

MPE's e a falta de planejamento da abertura da empresa, o que muitas vezes levam a

abertura desinformada para a colocação do mercado, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 5 - Falta de Planejamento antes da abertura
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Fonte: Sebrae (2005)

Desta forma, pode se observar que a grande maioria dos gestores das MPE's não

possuem a capacitação necessária para fazer um planejamento estratégico para a abertura

do empreendimento, desta forma, a grande maioria das empresas abre suas portas sem saber

o certo qual será a reação do mercado, e as possibilidades de sucesso da empresa. Assim, é
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necessário buscar o conhecimento para um bom plano de negocio de forma a possibilitar a

sustentabilidade da empresa frente ao mercado.

Quadro 4 - Características do planejamento e da gestão das empresas

Planejamento e Gestão Empresas encerradas Empresas em atividade

Planejamento antes de abrir 5,3 meses 7,4 mesese

Índice médios de itens planejados 53%(media de 7 itens) 55%(media de 7 itens)

Sempre aperfeiçou produtos 73% sim 85% sim

Sempre acompanhou receitas/ 67% sim 74% sim

despesas

Sempre fez propaganda! divulgação 21% sim 24% sim

Concorre(u) com grandes prêmios 43% sim 51% sim

Fonte: Sebrae (2005)

Como pode se observar no quadro um dos principais fatores para o sucesso da

empresa é um bom planejamento, desta forma, é possível perceber que a busca renovação

constante do planejamento é necessário para a sobrevivência da empresa no mercado. Desta

forma, é sempre necessário aperfeiçoa os produtos vendidos, sempre acompanha o fluxo de

caixa da empresa e estar atentos as divulgação, de forma, a se manter atualizado no

mercado. Assim o comportamento do empreendedor é de fundamental importância para que

a empresa tenha destaque no mercado, conforme mostra o quadro a seguir:

Quadro 5 - Comportamento do empreendedor

Comportamento empreendedor Empresas encerradas Empresas em atividade

Busca intensamente informações 67% 84%

Se antecipa aos fatos 59% 75%

Planeja! Monitora cada etapa 73% 83%

Segue os objetivos 86% 95%

Enfrenta "riscos moderados" 64% 70%
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Busca qualidade e eficiência 92% 98%

Estabelece objetivos e metas 79% 84%

"Sacrifica-se" para atingir objetiv. 88% 92%

Acredita na sua capacidade 95% 98%

Contata clientes e parceiro 93% 95%

Fonte: Sebrae (2005)

Os itens que mais chama a atenção são o primeiro e segundo, de forma que, o numero

dos empreendedores que buscam intensamente informações é muito maior nas empresas

que continuam em atividade do que nas empresas que já encerraram suas atividade. O outro

comportamento que teve uma grande diferença foi a de antecipa os fatos, de forma que as

empresas que ainda estão em atividade o seu numero é de 75% enquanto nas empresas que

já encerram é de 59%, desta forma fica evidente que o comportamento do gestor e

imprescindível para o sucesso da empresa.

Assim, os principais elementos apontados pelas empresas para o fechamento são

mostrado no gráfico abaixo:

,
Gráfico 6 - Motivos do Alto Indice de Mortalidade
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Desta forma, podemos verificar que a falta de conhecimento ao abrir o

empreendimento, resultam em diversos problemas. Assim o fator de falta de lucro incide

principalmente na falta de conhecimento ao se formar o preço, não utilizando esta

ferramenta de forma estratégica.

Como mostrou a pesquisa muitas empresas encerram suas atividades em pouco

tempo devido a falta de conhecimento, o que reflete em uma deficiência no planejamento,

levando a conseqüências que são cruciais para dificuldades frente ao mercado. Uma das

principais dificuldades e conseqüência para o fechamento das empresas apresentado pelo

trabalho é a formação incorreta dos preços das mercadorias a serem comercializadas, não

tratando o preço de forma estratégica.

Após verificações realizadas pelos dados obtidos na pesquisa bibliográfica foi

possível observar que apesar do crescimento considerável do conhecimento dos brasileiros

ainda podemos observar um numero muito grande de empresas que não conseguem se

estabilizar no mercado, de modo, que muitas (mais de 60 %) não conseguem ficar mais de 5

anos de atividade. Esse fechamento prematuro faz com que muitos brasileiros investidores

percam suas poupanças na abertura das MPE's.

Ficou constatado que a grande parte das empresas que fecham normalmente por falta

de conhecimento dos proprietários, não tendo desta forma a capacitação necessária para a

gestão dos empreendimentos, não utilizando ferramentas estratégicas para obter desta

forma um diferencial competitivo, e conquistar mercado.

Em suma, o principal objetivo do trabalho foi mostrar o índice de mortalidade na

MPE's , constatando que o principal problema é a falta de capacitação dos empresários o

que leva a um serie de problemas, sendo principalmente a incorreta formação do preço que

pode apresentar influencia direta para a sustentab iIidade do empreendimento, foi alcançado

mostrando que a falta de conhecimento dos donos das empresas pode dificulta na

sustentabilidade visto que terá dificuldade de utilizar ferramentas estratégicas para

conquistar mercado, como a fonnação estratégica do preço.
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5. CONCLUSÃO

5.1 Consideração sobre a pesquisa

Tendo em vista as tabelas e os gráficos mostrados, pode se verificar considerações

importantes sobre a sustentabilidade da MPE's, assim como a importância da capacitação

dos empresários para a diferenciação frente ao mercado buscando , deste modo, a

sustentab iIidade da empresas e o quanto o preço reflete na manutenção da empresa.

A respeito da MPE's pode se perceber a importância social e econômica que se

representa no Brasil, assim como o Estado de São Paulo, de modo que, 500 mil empresas

são criadas todos os anos no Brasil, e somente em São Paulo são cerca de 130 mil novas

empresas o que representa 26% do total de empresas abertas.

Entretanto, todo este potencial de novos empreendimentos não são devidamente

aproveitado, visto que 64% encerram suas atividades antes de completar um ano, ou seja,

mais da metade das empresas abertas não conseguem se manter no mercado. Este alto

índice de mortalidade reflete em perdas gigantescas para o Brasil, seja socialmente com a

diminuição dos postos de trabalho, ou seja, pela perda econômica.

De acordo com os gráficos já apresentados a principal causa deste elevado índice de

mortalidade, se deve principalmente a falta de capacitação administrativas por parte dos

gestores, que muita vezes não buscam apoio de instituições como Sebrae. Um dos fatores

mais claros para a falta de gestão e a conseqüente falência do empreendimento, a pouca

capacitação para uma bom planejamento estratégicos da empresa.

Como mostra o gráfico , onde se alega que os motivos para fechamento das empresas

são a falta de lucro 11% e falta de clientes 11%, se deve principalmete a falta de critério e

estratégia para uma correta formação do preço, de forma que, ao se tratar o preço com

cautela e sabedoria pode resultar em lucros coerente e uma atração da clientela para o

empreendimento.
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5.2- Sugestão para futuros trabalhos

Em futuros trabalhos pode ser feito além da pesquisa bibliográfica, com a coleta dos

dados secundários uma pesquisa de campo com a elaboração de um questionário de forma

que as respostas possam extrair de que forma os empresários vêem o mercado, e de que

maneira algumas empresas conseguem utilizar estratégias de forma a dar um diferencial a

tais empreendimentos.

Para a facilitação para a obtenção de dados das MPE's, sugiro que o questionário seja

feita em conjunto com algum órgão que esteja de alguma forma em contato com a empresas

em questão, de modo que, ira facilitar na coleta dos dados. Após a coleta dos dados feita

pela pesquisa de campo, seria importante um confronto com a pesquisa bibliográfica

realizado neste trabalho.
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