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RESUMO 

 

 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar fatores discriminantes da sobrevivência e 
mortalidade de micro e pequenos negócios, e os impactos destes fatores nas políticas públicas 
pró-empreendedorismo no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram cedidos pelo 
SEBRAE/RN e a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN e inclui 
empreendimentos registrados em 2000, 2001 e 2002. De acordo com o arcabouço teórico, 
foram definidos 3 grupos de fatores —  Estrutura Financeira Empresarial, Preparação para 
Empreender e Forma de Empreender —, e os fatores foram estudados para se determinar se 
são discriminantes ou  não para a sobrevivência e mortalidade de empresas. Tratou-se de uma 
pesquisa quantitativa que se serviu de técnicas estatísticas avançadas de análise multivariada 
de dados e empregou-se, primeiramente, a análise fatorial e depois, a análise discriminante. 
Como resultado, chegou-se a determinar funções canônicas discriminantes que explicam 
parcialmente a sobrevivência e mortalidade em função dos fatores e grupos de fatores. A 
análise permitiu, também, a avaliação das políticas públicas pró-empreendedorismo e 
verificou-se, segundo a ótica dos empresários, que estas políticas se mostraram pouco efetivas 
para evitar a mortalidade de empresas. A partir dos fatores mais significativos encontrados, 
foram sugeridas mudanças nas referidas políticas. 
 
Palavras-Chaves: Empreendedorismo. Sobrevivência e mortalidade de empresas. Políticas 
públicas pró-empreendedorismo.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The principal purpose of this research was to investigate discriminant factors of survival and 
failure of micro and small businesses, and the impacts of these factors in the public politics 
for entrepreneurship in the State of Rio Grande do Norte. The data were ceded by 
SEBRAE/RN and the Commercial Committee of  the Rio Grande do Norte State and it 
included the businesses that were registered in 2000, 2001 and 2002. According to the 
theoretical framework 3 groups of factors were defined — Business Financial Structure, 
Entrepreneurial Preparation and Entrepreneurial Behavior —, and the factors were studied in 
order to determine whether they are discriminant or not of the survival and business failure. A 
quantitative research was applied and advanced statistical techniques were used  — 
multivariate data analysis —, beginning with the factorial analysis and after using the 
discriminant analysis. As a result, canonical discriminant functions were found and they 
partially explained the survival and business failure in terms of the factors and groups of 
factors. The analysis also permitted the evaluation of the public politics for entrepreneurship 
and it was verified, according to the view of the entrepreneurs, that these politics were weakly 
effective to avoid business failure. Some changes in the referred politics were suggested based 
on the most significant factors found.   
   
Key Words:  Entrepreneurship. Survival and business failure. Public politics for 
entrepreneurship.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quer seja por meio da mão invisível do mercado, segundo Adam Smith, ou através da 

forte intervenção na Economia pelo Governo, conforme preconizava Keynes, as nações têm 

procurado alcançar maiores níveis de desenvolvimento.  

Apesar do grande apoio governamental à pesquisa básica e aplicada, o Estado não tem 

logrado muito sucesso na transformação das inovações tecnológicas em produtos e serviços, 

de vez que lhe faltam as habilidades empresariais necessárias, além de contar com fatores 

inibidores dessa ação, como a burocracia e as restrições orçamentárias, sendo, portanto, 

necessário que a iniciativa privada, através dos empreendedores, façam a ligação entre a 

ciência e o mercado (HISRICH; PETERS, 2004).  

A questão do grau de participação do Governo na Economia é sabidamente um 

assunto polêmico. No entanto, é consenso que as Nações, por um lado, devem promover 

algum tipo de ajuda com vistas à criação e expansão dos negócios e, por outro, devem deixar 

a atividade econômica nas mãos da iniciativa privada, o que permitiria a livre ação 

empreendedora, vale dizer, a criação espontânea de empreendimentos.  

Hisrich e Peters (2004, p.42), em relação ao apoio governamental ao 
empreendedorismo, afirmam que: 

 

Diversos governos estão demonstrando um maior interesse na promoção do 
crescimento do empreendedorismo. As pessoas são estimuladas a formar novas 
empresas e recebem apoio governamental, como vantagens nos impostos, prédios, 
estradas e um sistema de comunicações para facilitar o processo de criação. Os 
incentivos dos governos federal e regional deverão continuar no futuro à medida que 
mais legisladores compreendem que novas empresas geram empregos e aumentam a 
produção econômica na região. 
 

A dinâmica e o crescimento da economia dos países emergentes dependem em alto 

grau de sua capacidade de gerar novos negócios que sobrevivam, gerando emprego e renda 

para a população economicamente ativa, dentro do modelo de sustentabilidade, por longo 

tempo, levando estes países a um posicionamento mais estratégico no contexto mundial 

(FERREIRA, 2006). Esta afirmação deve ser encarada com seriedade, pois, a respeito do 

ambiente favorável ao empreendedorismo, Kantis, Angelelli e Koenig (2005) assinalam que 

as condições estruturais para o desenvolvimento do empreendedorismo na América Latina são 

menos favoráveis do que aquelas existentes em outras regiões. Ainda segundo Kantis, 

Angelelli e Koenig (2005), a falta de acesso aos financiamentos formais na América Latina 
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representa um importante obstáculo não apenas para a criação de empreendimentos, como 

também, para as chances de sobrevivência e crescimento. 

Lima (2008, p.30), em relação ao apoio governamental ao empreendedorismo, explica: 

 

A defesa do empreendedorismo não foi uma ação localizada em determinado país, 
mas foi componente da globalização do modelo neoliberal, reforçada por agências 
multilaterais, como o Banco Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD da Organização das Nações Unidas – ONU. 
 

De acordo com o Relatório “Desencadeando o Empreendedorismo: o Poder das 

Empresas a Serviço dos Pobres” (ONU/PNUD, 2004, p.I), a humanidade tem obrigação de 

reverter o triste quadro do desemprego, da fome e demais misérias, presente em uma parcela 

significativa da população mundial: 

 

Eliminar a pobreza, aspiração primordial dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, é maior prioridade de desenvolvimento do século 21. Apesar do enorme 
progresso feito nos últimos 50 anos, 1,2 bilhões [sic] de pessoas (a quinta parte da 
população mundial) subsistem com menos de um dólar por dia, sem acesso a muitos 
dos serviços sociais considerados básicos para uma vida digna. Esta situação penosa 
requer uma resposta global, que utilize todos os recursos financeiros, intelectuais e 
organizacionais que possamos reunir. 
 

Ainda de acordo com o Relatório, “...– governos, instituições públicas de 

desenvolvimento, o setor privado e as organizações da sociedade civil (ONGs) – podem 

alterar abordagens e estratégias para reforçar significativamente a capacidade do setor privado 

de promover o desenvolvimento” (ONU/PNUD, 2004, p.I). 

A idéia neoliberal do empreendedorismo de promover o desenvolvimento passou a ser 

aceita na comunidade internacional e, segundo Dornelas (2005), diversos países passaram a 

incentivar o empreendedorismo, principalmente a partir da década de 90: em 1990, a 

Alemanha estabeleceu vários programas de apoio à criação de novas empresas; a Finlândia, 

em 1995, lançou o decênio do empreendedorismo; o Reino Unido, em 1998, publicou um 

relatório a respeito do seu futuro competitivo; Israel criou o Programa de Incubadoras 

Tecnológicas; a França promoveu o ensino de empreendedorismo nas universidades. No 

Brasil, pelo menos para o empresariado, a realidade é bem diversa. Por exemplo, Krüger et al. 

(2008) apontam algumas dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras iniciantes e as 

que já se encontram consolidadas na condução de seus negócios: excessiva burocracia; 

onerosa carga tributária (mais de 38% do PIB nacional em 2007); falta de incentivo às 

empresas; deficiência da infra-estrutura; falta de assessoria, orientação e capacitação dos 

empreendedores. 
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Igualmente aos Estados Unidos, o Brasil poderia ter uma instituição governamental 

como a SBA, a qual é ligada ao Departamento de Comércio Americano. A SBA permite a 

divulgação de informações cruciais para o setor e a assistência aos empreendimentos sob 

várias formas: existência de representações em todo o território; oferta de consultoria, de 

cursos, de conferências, de workshops, de clínicas de problemas, de publicações; concessão 

de financiamentos e prestação de garantias; contratação de bens e serviços pelo Governo 

(PICKLE; ABRAHAMSON, 1990). A citada instituição americana, sozinha, consegue prestar 

todo o suporte necessário ao empreendedorismo – através da assistência técnica, 

disponibilização de crédito, concessão de garantia e incentivos federais (ex.: possibilita à 

pequena empresa fornecer bens e serviços para o governo americano) –, enquanto que, no 

Brasil, isto é feito conjuntamente pelo SEBRAE1 (assistência técnica e concessão de garantia) 

e bancos de desenvolvimento e agências de fomento (suporte via crédito), a exemplo do 

BNDES2 e BNB, só para citar alguns. 

Problemas à parte, o Brasil apresenta-se como um país de empreendedores, pois treze 

em cada cem indivíduos adultos estão envolvidos com alguma atividade empreendedora 

(KRÜGER et al., 2008). Aqui, o tema empreendedorismo tem sido abordado em uma 

freqüência e abrangência crescentes, tornando-se objeto de estudo e de atuação de numerosos 

agentes dos poderes executivo e legislativo, de instituições de ensino e pesquisa, de entidades 

representativas da classe empresarial, de ONGs, do BID e da ONU etc. 

A busca pelo empreendedorismo no Brasil reforça a necessidade de se estabelecer uma 

política pública abrangente e eficaz, dirigida aos pequenos negócios, que ao seu turno, são 

grandes geradores de renda e emprego (KRÜGER et al., 2008).  

Dornelas (2007, p.XIV) alerta sobre a importância do papel do Estado para consolidar 
o desenvolvimento: 

 

O papel reservado para o Estado deve ser o de estimular e garantir as condições 
operativas de uma sociedade eficiente e parceira dos criadores de riqueza. Em 
resumo, abertura, liberdade econômica, reestruturação, planejamento de longo prazo, 
respeito aos cidadãos e estímulos aos geradores da riqueza nacional, em qualquer 
dos seus segmentos, são com clareza a regra do jogo mundial.  
 

São muitos os campos onde o Poder Público pode atuar – como na questão tributária, 

na desregulamentação, no acesso a capital, no sistema legal, nos direitos de propriedade etc. 

(SHANE, 2008a) e é primordial que as pesquisas revelem onde e como devem ser aplicados 

                                                 
1 O SEBRAE, através de seu fundo de aval, o FAMPE, também oferece garantia aos financiamentos. 
2 O BNDES também disponibiliza a garantia do financiamento através do FGPC, que é um fundo de aval.  
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os recursos públicos para fomentar o empreendedorismo no Brasil, de forma a alcançar os 

melhores resultados.  

O presente trabalho procurou identificar as políticas públicas pró-empreendedorismo 

aplicadas no Estado do Rio Grande do Norte e investigou os fatores discriminantes da 

mortalidade e sobrevivência de empresas e, se não traz importantes contribuições, pelo menos 

serve para despertar a atenção da comunidade científica sobre este importante tema, pois 

ainda não se domina muito bem esta questão, o que poderia evitar ou reduzir que inúmeras 

empresas cerrem inapelavelmente suas portas.  

O trabalho foi desenvolvido em 5 capítulos. O primeiro capítulo, Introdução, encerra o 

problema e as questões da pesquisa, a justificativa e os objetivos deste estudo. 

O capítulo 2 contém a revisão de literatura, onde os dois temas, políticas públicas e 

empreendedorismo foram tratados.  

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia e se explica como foram definidas a 

população e amostra, qual o erro amostral encontrado e como se procedeu à coleta de dados. 

O capítulo 4 trata da análise dos dados e detalha o processo de extração dos mesmos 

via técnica avançada de estatística, a análise multivariada de dados. O capítulo 4 trata, ainda, 

do resultado estatístico encontrado, que foram as funções discriminantes canônicas que 

explicam parcialmente a mortalidade e sobrevivência das empresas, face aos 3 fatores 

estudados e, não menos importantes, as limitações da pesquisa são relatadas neste capítulo. 

No capítulo final, o capítulo 5, apresentam-se a conclusão e algumas sugestões para 

serem levadas em consideração pelos policy makers, buscando-se contribuir para aumentar as 

chances de sobrevivência de empreendimentos, ou seja, reduzir sua mortalidade. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

 

É fundamental e muito útil a divulgação de boas práticas empresariais e sobre o que 

funciona e sobre o que não funciona nos negócios.  

Identificar, portanto, as causas da sobrevivência e mortalidade das empresas é muito 

importante para a sociedade e para a academia e esta problemática tem requerido pesquisas 

mais abrangentes e freqüentes sobre o empreendedorismo.  



20 
 

 

É de suma importância entender como se realiza o empreendedorismo em Natal, 

descobrir os pontos fracos e fortes dos empreendimentos locais, de forma a encontrar novos 

modelos de negócio e novas formas de gestão empresarial, onde haja mais competitividade.  

Dentro deste contexto e, ressalvando-se a sua contribuição científica, a presente 

pesquisa visou a estudar as políticas públicas praticadas no Estado que são voltadas para o 

fomento do empreendedorismo. Paralelamente, também foram objeto de estudo os fatores que 

podem discriminar a sobrevivência e mortalidade das empresas. Fatores estes que foram 

distribuídos, seguindo-se a teoria consultada, em três grupos:  estrutura financeira 

empresarial, a preparação do cidadão para empreender e a forma de empreender.  

O fechamento prematuro de empresas brasileiras tem sido uma preocupação não 

apenas da classe empresarial, mas do Governo, de ONGs, de instituições de ensino e pesquisa 

e de entidades de apoio às empresas, como o SEBRAE e tantas outras.  

Segundo a ONU,3 as três áreas de interesse para a dinamização do desenvolvimento 

das nações são na esfera pública – que demanda reformas na legislação, desregulamentação e 

remoção de outras barreiras –, na esfera público-privada – que necessita da cooperação e as 

parcerias entre os agentes públicos e privados, de maneira a ampliar o acesso a fatores 

determinantes, como financiamento, capacitação e serviços básicos (grifo do pesquisador) – 

e na esfera privada – onde se deve estimular o desenvolvimento de modelos de negócios que 

podem ser expandidos e multiplicados (grifo do pesquisador), devendo estes serem 

comercialmente sustentáveis (ONU/PNUD, 2004, p.2).  

É importante enfatizar o trabalho que o Global Entrepreneurship Monitor - GEM vem 

realizando em quase 40 países, desde 1999. O GEM tem desenvolvido pesquisas para 

identificar a taxa de atividade empreendedora em todo o planeta, conseguindo montar um 

valioso banco de dados sobre a matéria. Como fruto deste esforço, foram elaborados dezenas 

de papers e realizadas periódicas conferências em todo o mundo.  

Em pesquisa realizada pelo GEM, em 2007, dentre os principais motivos que 

conduziram os empreendedores brasileiros a deixar de atuar em um empreendimento, em dois 

terços deles foram apontados problemas econômicos, como a baixa lucratividade do negócio e 

a dificuldade de obter recursos financeiros (KRÜGER et al., 2008). 

Conhecer o comportamento empreendedor, segundo a literatura específica, também é 

importante, pois para a maioria dos autores, entre eles se encontram McClelland e Peter 

                                                 
3 A ONU deve ser considerada como fonte e diretriz para as políticas públicas pró-empreendedorismo devido a 
sua comprovada influência, principalmente, junto aos países emergentes. Um de seus programas é o PNUD. 
Outro exemplo é o EMPRETEC.  
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Drucker (1999), o comportamento é o que realmente conta para definir se alguém é 

empreendedor ou não.  

A capacitação do empreendedor se reflete de forma acentuadamente positiva no 

destino do negócio. Como exemplo e segundo o Relatório do Projeto EMPRETEC 

BRA/00/32,4 no que se refere à capacitação, destaca-se este projeto que se destina a 

desenvolver empreendimentos de notável qualidade, contribuindo para (ONU/PNUD,  2003): 

• Reduzir a mortalidade das empresas, no 1º ano de operação, que cai de 46% 

(média brasileira medida pelo IBGE) para 7%; 

• Entre os empreendedores que fazem o EMPRETEC, 83% empreendem por 

detectar uma oportunidade de mercado, contra 17% que o fazem por 

necessidade. Na média brasileira, segundo o GEM 2002, 43% empreendem por 

perceber uma oportunidade e 57% o fazem por necessidade; 

• A geração de postos de trabalho aumenta, em média, 31% em 71% das 

empresas; 

• O crescimento médio entre as empresas que participam do EMPRETEC foi de 

63% em 75% dos pesquisados (de cada 100 empresas, 75 cresceram 63% em 

média); 

• Entre as empresas pesquisadas cujos empreendedores fizeram o EMPRETEC, 

houve um aumento de 51% no lucro líquido; 

• Antes de fazer o EMPRETEC, apenas 7% dos empreendedores tinham plano 

de negócios. Após o seminário esta média sobe para 31%. 

Em pesquisa recente, três fatores foram pesquisados – ambiente elevado de negócios, 

acesso ao financiamento e acesso a técnicas e conhecimento, conforme foram apresentados no 

Relatório da ONU “Desencadeando o Empreendedorismo: o Poder das Empresas a Serviço 

dos Pobres” (ONU/PNUD, 2004). É importante perceber que estes fatores são considerados 

fundamentais pela ONU para explicar a mortalidade/sobrevivência de empresas. 

Se por um lado, “a construção de um setor privado forte requer uma base sólida nos 

macroambientes globais e nacionais, na infra-estrutura física e social e no Estado de Direito” 

(ONU/PNUD, 2004, p.15), por outro lado, o empreendedorismo está apoiado em três pilares – 

“um ambiente de negócios nivelado, acesso a financiamento, e conhecimentos e habilidades” 

(ONU/PNUD, 2004, p.17).  

                                                 
4 Em 2002, foi realizada uma pesquisa pelo SEBRAE, com 1445 Empretecos, entrevistados aleatoriamente em 
12 estados brasileiros para identificar os impactos do Programa EMPRETEC. Não foi realizada outra pesquisa 
sobre o EMPRETEC desde então. 



 

A figura 1, a seguir, explica como o setor privado está posicionado fr

macroambiente e estrutura física, bem como, detalha os três pilares do empreendedorismo:

 

Figura 1 – Bases do Setor Privado e Pilares do Empreendedorismo
Fonte: ONU/PNUD, 2004

 

Tendo como base o arcabouço teórico consultado, realizou

teórico descrito acima, e a presente pesquisa transformou

os fatores discriminantes da sobrevivência e mortalidade de micro e pequenos 

empreendimentos natalenses. Esta análise dos fatores discriminantes servi

investigar, segundo a percepçã

desenvolvidas no Estado do Rio Grande do Norte que são 

empreendedorismo. Por questões metodológicas, retirou

macroeconômico, pelo fato de não haver nenhum controle por parte do empreendedor sobre o 

mesmo.  

O problema da pesquisa constituiu

não a sobrevivência e mortalidade 

caso positivo, como as políticas 

partir da análise destes fatores

A figura 1, a seguir, explica como o setor privado está posicionado fr

macroambiente e estrutura física, bem como, detalha os três pilares do empreendedorismo:

Bases do Setor Privado e Pilares do Empreendedorismo 
Fonte: ONU/PNUD, 2004 

Tendo como base o arcabouço teórico consultado, realizou-se uma analo

teórico descrito acima, e a presente pesquisa transformou-se em um estudo inferencial sobre 

discriminantes da sobrevivência e mortalidade de micro e pequenos 

empreendimentos natalenses. Esta análise dos fatores discriminantes servi

investigar, segundo a percepção dos empreendedores, o quão efetivas são as políticas públicas 

desenvolvidas no Estado do Rio Grande do Norte que são voltadas para o 

empreendedorismo. Por questões metodológicas, retirou-se do mode

macroeconômico, pelo fato de não haver nenhum controle por parte do empreendedor sobre o 

O problema da pesquisa constituiu-se em determinar se há fatores 

sobrevivência e mortalidade dos micro e pequenos empreendimentos

como as políticas públicas pró-empreendedorismo podem ser reformuladas a 

destes fatores. O esquema da pesquisa se encontra representada 
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A figura 1, a seguir, explica como o setor privado está posicionado frente ao 

macroambiente e estrutura física, bem como, detalha os três pilares do empreendedorismo: 

 

se uma analogia ao esboço 

se em um estudo inferencial sobre 

discriminantes da sobrevivência e mortalidade de micro e pequenos 

empreendimentos natalenses. Esta análise dos fatores discriminantes servirá de meio para 

quão efetivas são as políticas públicas 

voltadas para o fomento do 

se do modelo o fator ambiente 

macroeconômico, pelo fato de não haver nenhum controle por parte do empreendedor sobre o 

fatores que discriminam ou 

empreendimentos natalenses, e em 

empreendedorismo podem ser reformuladas a 

. O esquema da pesquisa se encontra representada a seguir: 
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Figura 2 – Modelo conceitual da pesquisa 
Fonte: o Autor 

 

Avaliar implica em uma análise dos efeitos das políticas quanto à eficácia (foram 

atingidos os objetivos propostos?), eficiência (atingiu-se a relação ótima entre objetivos e 

recursos? realizou-se mais com menos recursos?) e efetividade (os impactos esperados junto à 

sociedade foram alcançados?), resultando em reformulação, substituição ou  até mesmo em 

abandono das políticas. Segundo Borges (2007, p.17), a avaliação de políticas públicas é 

relevante, devido a permitir a conciliação do arcabouço metodológico inicial que deu origem 

às políticas (ex-ante) e a análise dos resultados ou impactos ocorridos após sua implantação 

(ex-post). Meny e Thoenig (1992) afirmam que a avaliação das políticas públicas contribui 

para o aprendizado em conduzir mudanças e metas a serem atingidas. 

 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

Em conseqüência das considerações levantadas, o seguinte problema de pesquisa está 

assim formulado: 

Há fatores que discriminam a sobrevivência e mortalidade dos micro e pequenos 

empreendimentos natalenses, e em caso positivo, como as políticas públicas pró-

empreendedorismo podem ser reformuladas a partir da análise destes fatores? 
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1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Em função do problema de pesquisa proposto e para dar-lhe uma solução adequada, as 

seguintes questões de pesquisa serão trabalhadas: 

• Quais os fatores que discriminam a sobrevivência e mortalidade de micro e pequenos 

empreendimentos em Natal? 

• Quais são as políticas públicas pró-empreendedorismo desenvolvidas no Estado do 

Rio Grande do Norte? 

• Quais ações sistemáticas de orientação, capacitação, treinamento ou de outro tipo de 

apoio técnico aos empreendimentos? 

• Quais as sugestões propostas para as políticas públicas pró-empreendedorismo face 

aos resultados encontrados? 

 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os fatores discriminantes da sobrevivência 

e mortalidade dos micro e pequenos empreendimentos natalenses e a partir deles, propor 

sugestões de reformulação das políticas públicas pró-empreendedorismo. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os seguintes objetivos específicos deverão ser atingidos para que o objetivo geral seja 

alcançado: 

• Identificar e descrever as políticas públicas pró-empreendedorismo; 
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• Identificar e descrever as ações sistemáticas de orientação, capacitação, 

treinamento ou de outro tipo de apoio técnico ou financeiro aos 

empreendimentos. 

• Sugerir reformulação das políticas públicas pró-empreendedorismo face aos 

resultados encontrados. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Desde 1980, e principalmente na década de 90, tem acontecido uma real explosão de 

pesquisas acerca do empreendedorismo e sobre os pequenos e médios empreendimentos, o 

que refletiu um substancial incremento na literatura acadêmica e na literatura informal, dos 

jornais e relatórios de consultores (GIBB, 2000).  

O aprendizado do empreendedorismo é primordial em todos os cursos de todas as 

áreas do conhecimento e sua importância é mesma que a matemática é para os engenheiros ou 

a anatomia é para os médicos (DOLABELA, 1999).  

Por outro lado, segundo Salim et al. (2004, p.XXIII), o ensino do empreendedorismo 

no Brasil ainda está buscando paradigmas, daí não ter uma única inserção nos programas 

universitários. O ensino de empreendedorismo é encontrado na graduação em disciplinas de 

cursos de Administração, Engenharia, Informática, Comunicação, Artes, Sociologia, 

Psicologia e Letras.  

Ainda, segundo Dolabela (1999, p.15): 

 

Coerentemente com o espírito da globalização, as empresas e universidades 
começam a compartilhar esforços para produzir melhores resultados para a 
sociedade. As empresas contribuem com maior ”input” para as universidades, 
gerando mais criatividade em suas pesquisas; por outro lado, enquanto labutam nos 
campos de suas próprias disciplinas, os cientistas também podem tomar distância 
crítica de seu trabalho de pesquisa para avaliar, junto com os empreendedores, até 
onde seus esforços os fizeram chegar.   

 

É de suma importância entender como se realiza o empreendedorismo potiguar, 

descobrir os pontos fracos e fortes dos empreendimentos estudados, de forma a encontrar 

novos modelos de negócio e novas formas de gestão empresarial, onde haja mais 

competitividade. O levantamento e análise dos empreendimentos potiguares já foi objeto de 

estudo do SEBRAE/RN, em 2004, conforme está registrado no livro “Fatores condicionantes 
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e taxa de mortalidade de empresas do Rio Grande do Norte”, o que confirma o interesse 

despertado pelo tema.5 

É relevante considerar que o “fechamento prematuro de empresas no país tem sido 

uma das preocupações da sociedade brasileira, particularmente para as entidades que dão 

apoio ao segmento de pequeno porte ...” (SEBRAE/RN, 2005, p.7).  

As políticas desenvolvimentistas são fundamentais para a economia estadual e, se bem 

concebidas e executadas, promovem o aumento da competitividade das empresas, a geração e 

circulação de riquezas, o aumento da renda da população, incremento na arrecadação de 

impostos, a integração do mercado interno, a exploração do mercado externo, a criação de 

empregos e outros benefícios socioeconômicos. 

Sobre a importância do estudo da natalidade e mortalidade dos micro e pequenos 

negócios, Williams (1993) faz notar que, com os novos empreendimentos desempenhando tão 

importante papel na economia, é imperativo que o número de negócios iniciantes e as taxas de 

sobrevivência destes negócios sejam medidos com precisão. 

A presente pesquisa enfocou empreendedorismo e ação empreendedora, e também 

políticas públicas pró-empreendedorismo, temas muito importantes e recorrentes nos dias 

atuais para a academia e para a sociedade indistintamente. Enquanto o primeiro tema está 

ligado ao cidadão pelas oportunidades do autoemprego, emprego e renda, e outros benefícios 

socioeconômicos, o último tema relaciona-se com o destino do cidadão, de vez que as 

políticas públicas afetam sua qualidade de vida, sua renda, seus tributos, seu emprego, sua 

saúde, sua educação, seus direitos e deveres e, em suma, sua vida num sentido amplo.  

A pesquisa possibilitará o entendimento da ação empreendedora local, em 

contraposição às políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. Ou seja, a pesquisa 

identificará os fatores relevantes para a sobrevivência ou fechamento dos negócios, 

confrontando-se essa realidade detectada com o apoio governamental à implantação e 

manutenção dos empreendimentos natalenses através de suas políticas. Como ainda não foi 

realizada, no Rio Grande do Norte, nenhuma pesquisa acadêmica com essa proposta, servirá 

de ponto de partida para estudos posteriores mais específicos, ao mesmo tempo em que 

reunirá um acervo de conhecimentos e experiências, aumentando o conhecimento sobre o 

empreendedorismo potiguar nas microempresas. Além do mais, o estudo poderá servir para 

orientação de novas políticas públicas pró-empreendedorismo.  

                                                 
5 Pesquisa realizada pelo SEBRAE/RN no segundo semestre de 2004, com base nos dados cadastrais da Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo 5 municípios potiguares, a saber: Natal, Parnamirim, 
Macaíba, Caicó e Mossoró.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico será constituído por dois tópicos: empreendedorismo e políticas 

públicas. 

 

 

2.1 O EMPREENDEDORISMO 

 

 

Desde que empreendedorismo é matéria multidisciplinar, não há uma teoria 

explanatória dominante (ACS; ZSERB, 2007). Ademais, “empreendedorismo é um fenômeno 

complexo e multifacetado” (FÉLIX, 2009). 

O conceito de empreendedorismo tem sido muito divulgado no Brasil, nos últimos 

anos, com bastante ênfase a partir dos anos 90 e então, foram criadas entidades voltadas ao 

empreendedorismo como o SEBRAE e SOFTEX, enquanto que no âmbito acadêmico, foram 

criados vários cursos e programas nas universidades brasileiras, visando ao ensino do 

empreendedorismo (DORNELAS, 2005). 

Sales (2004, p.11) afirma que:  

 

No contexto brasileiro, o empreendedorismo dá-se principalmente por necessidade, 
significando que os empreendedores iniciaram suas ações em razão da dificuldade 
de obter emprego regular no mercado, sendo tal conclusão ratificada pelos números 
oriundos das pesquisas... Daí, o despreparo verificado nos empreendedores e o alto 
desperdício de capital inicial.  

 

O ato de empreender movimenta a roda da economia e provoca efeitos positivos, a 

exemplo da geração de riquezas, da circulação da moeda e da criação de empregos. Karl Max 

entendeu a importância do empreendedor para a economia e para ele os empreendedores são 

agentes de mudanças econômicas e tecnológicas (MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000).  

Para entender os resultados da ação empreendedora, o SEBRAE indica que o 

empreendedorismo contribui para sustentar a economia nacional, principalmente através da 

atuação dos micro e pequenos negócios, os quais promovem, entre outras coisas, o combate à 

pobreza pela geração de trabalho, emprego e melhor distribuição da renda, a redução da 

informalidade na contratação de mão-de-obra e fortalecimento do tecido social e econômico 
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do País, a interiorização do desenvolvimento pela promoção de iniciativas locais e dos 

arranjos produtivos, o incremento da atividade produtiva nacional, com conseqüente 

ampliação de oportunidades e da base de arrecadação de impostos (SEBRAE, 2005, p.5). 

Empreender é considerado como um processo, um modelo de mudança, através do 

qual, os empreendedores reúnem recursos externos e tecnologia necessários para transformar 

suas idéias em realidade ao criar uma nova unidade de negócio (VAN DE VEN; ANGLE; 

POOLE, 1989). 

Hashimoto (2006) estabelece que, para se qualificar o empreendedorismo, que é um 

dos mais recentes e relevantes movimentos sociais e econômicos dos últimos tempos, pode-se 

recorrer a artigos, palestras, fóruns e conferências, sites na Internet, estudos acadêmicos, 

livros e publicações especializadas, em centros de estudo por todo o país. Adicionalmente, 

Ramos (2005), aponta que, no mundo globalizado atual, onde o conhecimento recém-

adquirido rapidamente torna-se obsoleto e as relações de emprego estão sendo repensadas a 

capacidade de criar, ousar, transformar idéias em fatos concretos e de sucesso é um 

diferencial estratégico. Para Jorge Gerdau Johannpeter, a prosperidade de um país não pode 

ser alcançada se não existir empresários que tenham a disposição de correr riscos, de realizar, 

de atender às necessidades e neste contexto, o empreendedor é tido como uma peça-chave 

para o processo de desenvolvimento (RAMOS, 2005).  

 Timmons (1994) afirma que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que 

será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XVIII, enquanto 

que para Peter Drucker (1999), o empreendedorismo é uma questão de comportamento e não 

um traço da personalidade. 

Montar seu próprio negócio tem sido o caminho escolhido por muitos jovens recém-

formados, profissionais bem-sucedidos e aposentados, sendo uma decisão baseada em 

acontecimentos pessoais e circunstanciais, por vontade própria, ideal ou por necessidade. No 

entanto, empreender é apenas parte do processo, pois a continuidade do negócio é 

freqüentemente a grande questão (SALIM et al., 2003). 
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A Tabela 1, a seguir, exemplifica o surgimento de empreendedores, conforme a 

situação laboral: 

 

Tabela 1 – Empreendedores Iniciais por Motivação Segundo Situação Laboral – Brasil - 2007 

Situação laboral 
TEA 

Motivação 
Oportunidade Necessidade 

Taxa 
(%) 

Proporção 
(%) 

Taxa 
(%) 

Proporção 
(%) 

Taxa 
(%) 

Proporção 
(%) 

Dona de Casa 3,6 5,0 1,4 4,0 2,2 8,0 
Aposentado 3,8 2,0 2,5 3,0 1,3 2,0 
Desempregado 5,7 8,0 3,6 9,0 2,1 7,0 
Vive de rendas 10,5 1,0 5,3 1,0 5,3 1,0 
Autônomo com registro 30,6 33,0 19,6 38,0 10,6 27,0 
Empregado com registro 5,3 9,0 3,7 12,0 1,6 7,0 
Empregado sem registro 23,0 24,0 8,4 16,0 13,8 35,0 
Outro 3,8 1,0 2,5 1,0 0,0 0,0 
Apenas empreendedor 52,7 16,0 32,4 17,0 0,0 14,0 

Fonte: KRÜGER et al., 2008 
 

Percebe-se pelos dados apresentados na referida tabela que foi formado um exército de 

trabalhadores em busca de alternativas precárias de trabalho, quer nas condições de sem 

registro como de assalariados informais e esse tipo de empreendedorismo é movido pela 

necessidade, ou em outras palavras, estes trabalhadores alijados do mercado formal buscam 

alternativas como autônomos para a geração de renda, não por vocação ou por serem 

empreendedores do tipo schumpeteriano, mas porque buscam saídas para as adversidades da 

pobreza e da exclusão (KRÜGER et al., 2008). O exemplo acima mostra que 32% da TEA de 

2007 apresentam-se como desempregados ou como empregados sem registro em carteira. 

Agrega-se a esse contingente de empreendedores as donas de casa, o que aumenta esse 

percentual para 37% dos empreendedores (KRÜGER et al., 2008). Os empregados sem 

registro em carteira, os desempregados e as donas de casa são categorias características do 

empreendedorismo por necessidade e são essas categorias que buscam uma alternativa de 

sobrevivência ou complementação da renda familiar no trabalho informal (KRÜGER et al., 

2008). 
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2.1.1 O Empreendedor 

 

 

Vários são os conceitos de empreendedor, conforme as diferentes perspectivas 

emanadas das disciplinas formadoras dos teóricos. Para Joseph Schumpeter (1984), o 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da criação de novos 

produtos e serviços, pela geração de novas formas de organização ou pela exploração de 

novos recursos e materiais.  

Keogh (2006, p.547) esclarece a complexidade e a interdisciplinaridade do 

empreendedorismo: 

 

A questão-chave nas ciências sociais é se a natureza dos conceitos e dados permitem 
a aplicação da abordagem das ciências naturais. Empreendedorismo faz parte das 
ciências sociais, onde os conceitos são complexos, multidimensionais, e muitas 
vezes não existem sob a forma visível ou tangível, a que pode ser vista, escutada ou 
tocada.  

 

Abordagens sociopsicológicas sofisticadas, incluindo a Teoria da Cognição 

(BARRON, 1998; BUSENITZ; LAU; 1996; KRUEGER, 1998; KRUEGER; BRAZEAL; 

1994; MITCHEL et al., 2000) e abordagens socioeconômicas, tais como Teoria das Redes, ou 

Ecologia Populacional (ALDRICH; WEIDENMAYER, 1993; REESE; ALDRICH, 1995; 

ALDRICH; MARTINEZ, 2001) têm sido, amplamente e de forma crescente, utilizadas para 

explicar os relevantes aspectos do comportamento e processo empreendedores (DODD; 

ANDERSON, 2007). 

Drucker (1970, p.10) sinaliza que: 

 

O espírito empreendedor requer que as poucas pessoas boas disponíveis sejam 
alocadas a oportunidades e não desperdiçadas na ‘solução de problemas’. Cada um 
dos grandes construtores de empresas que conhecemos – dos Médici e dos 
fundadores do Banco da Inglaterra até Thomas Watson da IBM tinha uma idéia 
definida, na verdade uma clara ‘teoria do negócio’, a qual instruía suas ações e 
decisões. 

 

Bensadon (2001) estabelece que  por detrás de novas idéias que têm revolucionado a 

sociedade, existe sempre um visionário, que através de seu talento, somado à análise, 

planejamento e capacidade de implementação, é responsável por empreendimentos de 

sucesso.  
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De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p.3): 

 

... os empreendedores são heróis populares da moderna vida empresarial. Eles 
fornecem empregos, introduzem inovações e estimulam o crescimento econômico. 
Já não os vemos como provedores de mercadorias e autopeças nada interessantes. 
Em vez disso, eles são vistos como energizadores que assumem riscos necessários 
em uma economia em crescimento, produtiva. A cada ano, milhares de indivíduos 
desse tipo, de adolescentes a cidadãos mais velhos, inauguram novos negócios por 
conta própria e assim fornecem a liderança dinâmica que leva ao progresso 
econômico. 

 

Para o Global Entrepreneurship Monitor, empreendedor é uma pessoa que sozinha ou 

com outros está envolvido na criação de um novo negócio ou já administra um negócio já 

criado por ele (FÉLIX, 2009), enquanto para Keogh (2004), o empreendedor lida com 

mudanças e percebe oportunidades que permitem a sobrevivência e crescimento do negócio. 

Já 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 
ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. 

 

Segundo Fillion (1991) um empreendedor é aquele que usa a imaginação, desenvolve 

e realiza visões, enquanto que para Fortin (1992) é uma pessoa capaz de transformar um 

sonho, um problema ou uma oportunidade de negócios em uma empresa viável.  

Para Luecke (2005), os empreendedores encontram e exploram maneiras de prover 

produtos e serviços de maior qualidade a preços menores, e essas contribuições produzem 

sociedades ricas e dinâmicas dentro do livre mercado e para a grande maioria, eles tornam a 

vida mais interessante, e ainda, eles expulsam as indústrias estagnadas e as substituem com 

indústrias que crescem, as quais, por sua vez, geram novas oportunidades de emprego, 

comumente, com maiores salários.   

 

 

2.1.1.1 Características do Empreendedor de Sucesso 

 

 

Salim et al. (2004, p.3) esclarecem que “os exemplos de empreendedores de sucesso 

têm mostrado uma grande variedade de perfis, entendendo perfil como um conjunto de 

características pessoais que o indivíduo possui”. Já para Dornelas (2005), o perfil do 

empreendedor compreende fatores do comportamento e atitudes que contribuem para o 
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sucesso e as características empreendedoras podem ser assimiladas e desenvolvidas. Já para 

Amar Bhide, não há um perfil ideal de empreendedor, uma vez que os empreendedores de 

sucesso tanto podem ser gregários ou taciturnos, analíticos ou intuitivos, bons ou terríveis 

com os detalhes, avessos ao risco ou caçadores de emoções (BHIDE et al., 1999). Embora, a 

perseverança e tenacidade sejam traços do empreendedor, eles precisam ser completados com 

flexibilidade e vontade para aprender (BHIDE et al., 1999, p.83). 

 

 

2.1.2 Conceitos de Micro e Pequena Empresa 

 

 

Os micro e pequenos negócios são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, e é 

necessário que atuem em um ambiente institucional que estimule a criação de empresas 

formais, competitivas e sustentáveis. O SEBRAE tem atuado de forma marcante para 

materializar este ambiente, pois acredita que não haverá o pleno desenvolvimento do país, 

sem a geração de emprego e renda, a reboque do empreendedorismo (SEBRAE, 2009b). 

No Brasil, conforme dados do IBGE, há 14,8 milhões de micro e pequenas empresas, 

sendo 4,5 milhões formais e 10,3 milhões informais, que são responsáveis por 28,7 milhões 

de empregos e por 99,23% dos negócios brasileiros (SEBRAE, 2009b).  

Segundo o Wiltshire Comittee,6 um pequeno negócio é definido como “um negócio no 

qual uma ou duas pessoas são responsáveis para realizar todas as decisões críticas gerenciais: 

de finanças, contabilidade, pessoal, compras, processamento ou manutenção, marketing, 

vendas, sem a ajuda de especialistas internos e com o conhecimento específico em somente 

uma ou duas áreas funcionais” (WATSON; EVERETT, p.36, 1999). De acordo com os 

critérios da União Européia, microempresa emprega menos de 10 pessoas (DEVINS, 1999). 

Entretanto, para Schmidt e Kolodinsky (2007, p.47), um  microempreendimento é qualquer 

tipo de negócio que emprega menos que 5 pessoas e requer 35 mil dólares como capital inicial 

para a abertura do negócio (SCHMIDT; KOLODINSKY, 2007). 

O critério de classificação das empresas nessa pesquisa é o mesmo adotado pelo 

SEBRAE, e constituem um importante fator de apoio às micro e pequenas empresas, pois 

                                                 
6 Para mais detalhes, ver “Report of the Comittee on Small Business”, Canberra: The Government Printer of 
Australia, 1971. 
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permitem que estabelecimentos dentro dos limites instituídos possam usufruir os benefícios e 

incentivos previstos na legislação e são detalhados a seguir (SEBRAE, 2009a). 

No Estatuto da Micro e Pequena Empresa, de 1999, o critério adotado para conceituar 

micro e pequena empresa é a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados através do 

Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004, a seguir: 

• Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14; 

• Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e 

igual ou inferior a R$ 2.133.222,00. 

Atualmente, estes critérios são adotados em diversos programas de crédito do Governo 

Federal em apoio às micro e pequenas empresas. 

É importante frisar que o Regime Simplificado de Tributação - SIMPLES, que é uma 

lei de cunho estritamente tributário, adota outro critério para classificar micro e pequena 

empresa. Os limites, segundo o disposto na Medida Provisória 275/05, são: 

• Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

• Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões 

e quatrocentos mil reais). 

Cada estado brasileiro possui uma  porção de conceitos e/ou critérios para classificar 

as micro e pequenas empresas, de acordo com a sua situação econômica e fiscal própria. Os 

maiores limites de enquadramento são definidos pelos estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Paraná e Bahia, que adotaram R$ 2.400.000,00 de receita bruta anual. Os municípios 

carecem de leis neste sentido, sendo muito poucos aqueles que contemplam o segmento das 

micro e pequenas empresas com legislações própria de fomento. 

Além do critério adotado no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE utiliza 

ainda o conceito de número de funcionários nas empresas, principalmente nos estudos e 

levantamentos sobre a presença da micro e pequena empresa na economia brasileira, 

conforme o seguinte: 

• Microempresa: 

I) na indústria e construção: até 19 funcionários; 

II) no comércio e serviços, até 9 funcionários. 

• Pequena empresa: 

I) na indústria e construção: de 20 a 99 funcionários; 
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II) no comércio e serviços, de 10 a 49 funcionários. 

Nos levantamentos que têm como fonte de dados o IBGE, as estatísticas sobre micro e 

pequenas empresas divulgadas pelo SEBRAE, utilizam o critério acima. Nos levantamentos 

dos censos e pesquisas socioeconômicas anuais e mensais, o IBGE classifica as firmas 

segundo as faixas de pessoal ocupado total. 

O conceito de "pessoas ocupadas” em uma empresa abrange não somente os 

empregados, mas também os proprietários. Essa é uma forma de se dispor de informações 

sobre o expressivo número de micro unidades empresariais que não empregam trabalhadores, 

mas funcionam como importante fator de geração de renda para seus proprietários. 

 

 

2.1.3 O Sucesso e o Insucesso dos Empreendimentos 

 

 

Ao se tratar de empreendedorismo, geralmente, o sucesso e insucesso dos negócios 

são referenciados. Como acontece no esporte com os perdedores, por mais marcantes que 

sejam as características empreendedoras de um empresário, essas passam despercebidas pela 

grande maioria, se o empreendimento não lograr o sucesso.  

Inúmeros autores, dentre eles, R. A. Blackburn (SCHUTJENS; WEVER, 2000), 

Curran e Burrows (1993), G. Martin e H. Staines (SCHUTJENS; WEVER, 2000) em 1994, R. 

N. Lussier (SCHUTJENS; WEVER, 2000) em 1995, D. Gadenne (SCHUTJENS; WEVER, 

2000) e K. Glancey (SCHUTJENS; WEVER, 2000) em 1998, Veronique A. J. M. Schutjens e 

Egbert Wever (2000) em 2000, Hoogstra e Van Dijk (2004), M. Simpson, N. Tuck, e S. 

Bellamy em 2004 (SIMPSON; TUCK;  BELLAMY,  2004) efetuaram pesquisas para 

determinar os fatores críticos do sucesso dos negócios.  

Para Pickle e Abrahamson (1990, p.26), “é compreensível o fato de que é quase 

impossível quantificar com precisão as chances individuais de sucesso de um empreendedor”, 

contudo um substancial acervo de pesquisas tem sido construído para identificar os fatores 

que conduzem os negócios para o sucesso ou insucesso (KENNEDY; TENNENT, 2006).  

O sucesso dos empreendimentos está ligado, entre outras coisas, a sua sobrevivência 

ao longo do tempo, o que é presumidamente obtido quando o empreendimento opera com os 

menores custos possíveis de produção e de distribuição (PETERSON, 1982) e, identicamente, 

pensam Wu e Young (2003, p.205): “... sobrevivência é o elemento-chave na determinação do 

sucesso empresarial de um pequeno empreendimento”. A sobrevivência, no longo prazo, 
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acontece em uma para cada cinco novas pequenas empresas quando alcança a segunda década 

em operação (BALDWIN; GELLATLY, 2005),  

Negócios de sucesso e empreendedores de sucesso são, portanto, termos largamente 

empregados. Como ponto de partida nos estudos acerca do sucesso nos negócios, deve-se 

procurar entender o que significa, na realidade, ter sucesso nos negócios e para se entender o 

significado dessa expressão, o dicionário eletrônico de Houaiss da língua portuguesa, versão 

1.0, indica que sucesso significa bom resultado, êxito ou triunfo.  

Já, segundo Félix (2009), empreendedor de sucesso é uma pessoa que está à frente de 

um negócio na fase inicial (com menos de 42 meses) e que já apresenta resultados e pode ser 

considerado vitorioso. Para o citado Autor, o negócio de sucesso pode estar enquadrado em 

duas situações distintas, a mínima e a ideal, sendo que a mínima implica que o negócio 

sobreviveu à fase inicial (os 3 anos e meio), consegue pagar seus custos e remunera a equipe e 

o dono (FÉLIX, 2009). A situação ideal é quando o empreendimento recuperou o 

investimento inicial, já apresenta lucro, gerando produtos ou serviços inovadores (novos para 

o cliente com poucos concorrentes e empregando ou criando novas tecnologias), atuando no 

mercado internacional e gerando mais de 20 empregos (FÉLIX, 2009). 

Para Walker e Brown (2004), a maior parte das discussões sobre o sucesso refere-se, 

predominantemente, a critérios financeiros, ainda que para muitos donos de pequenos 

negócios, a motivação para abrir empresas foi devido ao estilo de vida e a fatores pessoais. 

Para estes autores, as medidas tradicionais do sucesso empresarial têm sido baseadas, tanto no 

número de empregos, quanto na performance do negócio, a exemplo do lucro, crescimento, 

rotatividade de mão-de-obra ou retorno do investimento. 

A propósito, “as taxas de sobrevivência foram mais elevadas entre as novas firmas que 

se especializaram em uma reduzida gama de produtos/serviços, do que entre as que 

ofereceram uma ampla gama para uma igualmente larga gama de clientes” (SARIDAKIS; 

MOLE; STOREY, 2008, p.28).  Estudos levados a cabo em 2006, por Calvo, Cefis e Marsili 

mostraram que as firmas inovadoras eram mais propensas à sobrevivência (SARIDAKIS; 

MOLE; STOREY, 2008). Conforme Saridakis, Mole e Storey (2008), as firmas que adotaram 

como vantagem competitiva outras táticas que não fosse a de preço têm mais probabilidade de 

sobreviverem.   

Pickle e Abrahamson (1990) afirmam que, através de uma pesquisa com 97 pequenos 

negócios nos Estados Unidos, foram identificadas algumas características do empreendedor 

que contribuem para o sucesso dos pequenos negócios a saber: inclinação, gana ou ímpeto 

(fator ligado à personalidade que significa alguém com responsabilidade, vigor, iniciativa, 
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persistência e ambição), habilidade mental, habilidade nas relações humanas, habilidade nas 

comunicações e conhecimento técnico. 

Amar Bhide considera que “os empreendedores de sucesso requerem uma zelosa 

habilidade de atrair, reter e conciliar os interesses de investidores, clientes, empregados e 

fornecedores sob uma visão aparentemente incomum, bem como habilidades gerenciais e de 

liderança...” (BHIDE et al., 1999, p.63). 

Para Amar Bhide, “um empreendimento pode fracassar se seu criador não contratar a 

melhor equipe, atrair capital, investir na infra-estrutura, e moldar uma cultura alinhada com a 

estratégia do empreendimento” (BHIDE et al.,1999, p.2). Para o autor “muitos 

empreendimentos novos, simultaneamente, têm carência de estratégias, forças competitivas, 

empregados talentosos, controles adequados e relações que informem com clareza” (BHIDE 

et al., 1999, p.3-4) e os novos negócios necessitam mais que os recursos internos, pois deve-

se também considerar os clientes e as fontes de capital (BHIDE et al., 1999). 

Bhide et al. (1999) aponta quatro fatores críticos para o sucesso de todos os novos 

empreendimentos: as pessoas, a oportunidade, o contexto e as possibilidades para risco e 

recompensa. Segue a ilustração para uma melhor compreensão:  

 

 
Figura 3 – Quatro fatores independentes críticos para o sucesso de novos negócios 
Fonte: Autoria própria baseado nos pressupostos de William A. Sahlman (BHIDE et al., 
1999, p.32-33).  
 

O autor ainda estabelece que “empreendimentos baseados em uma boa estratégia 

podem sobreviver em meio à confusão e à pobre liderança, no entanto, sistemas sofisticados 

de controle e estruturas organizacionais não podem compensar uma fraca estratégia” (BHIDE 

et al., 1999, p.11). Na figura a seguir, pode-se identificar os pontos cruciais que fazem a 

diferença na condução do negócio, sob o ponto de vista da estratégia: 
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Figura 4 – Guia do Empreendedor para grandes resultados 
Fonte: Adaptado de Bhide et al. (1999, p.5) 

 

Conforme apontaram as pesquisas, empreendedores que tinham experiência prévia em 

negócios, ou que tinham acesso a fontes de financiamento, ou que tinham outra preparação 

qualquer, tinham mais chances de abrir seu próprio negócio e, similarmente, outro estudo 

mostrou que empreendedores de sucesso, provavelmente têm acesso a fontes de recursos, ao 

treinamento profissional e conta com a experiência anterior no trabalho (SCHIMDT; 

KOLODINSKY, 2007). 

Estudos realizados nos Estudos Unidos (SCHMIDT; KOLODINSKY, 2007) indicam 

que os fatores demográficos dos clientes, a experiência prévia no negócio e o acesso ao 

capital estão associados ao sucesso empresarial.  

Por outro lado, um relatório do Aspen Institute, apontou que outras carcaterísticas 

necessárias para o sucesso dos empreendedores eram a vontade de ter o autoemprego, a 

experiência prévia no trabalho e habilidades empreendedoras tais como organização, 

motivação e facilidade de comunicação (SCHMIDT; KOLODINSKY, 2007). 

Recorrendo ainda a Schmidt e Kolodinsky (2007), a figura seguinte mostra, 

esquematicamente, como os fatores experiência prévia no negócio, educação superior ou 

menor, sexo, estado civil, idade e acesso a mais fontes de capital se relacionam com a criação 

de negócios, aumento da receita, redução da assistência do Governo Federal, criação de 

empregos e aumento dos ativos: 
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Figura 5 – Modelo conceitual do programa para o desenvolvimento 
Fonte: Adaptado de Schimdt e Kolodinsky (2007, p.50)  
 

No que concerne ao capital intelectual, Kantis, Angelelli e Koenig (2005), afirmam 

que os novos empreendimentos baseados no conhecimento mostram possuir melhor 

desempenho e ressaltam a relevância dos seguintes aspectos que dão suporte a esses 

empreendimentos: capital para o treinamento, facilidade de acesso às fontes financeiras 

especializadas, esforços conjuntos das universidades e PMEs, parceiros encorajados e alianças 

estratégicas entre os empreendedores e as grandes companhias, suporte através das atividades 

de P&D e a criação de redes de negócios grandes e diversificadas.  

Em relação a outras recompensas oriundas dos negócios de sucesso, ou seja, as 

quantificações não financeiras do sucesso esperadas pelos donos de negócio, tais como 

autonomia, satisfação com o trabalho ou a habilidade de conciliar as responsabilidades do 

trabalho e da família são subjetivas e têm definição de caráter pessoal e, em conseqüência, são 

mais difíceis de quantificar (WALKER; BROWN, 2004).  

Por outro lado, o sucesso como empreendedor não depende totalmente da 

personalidade e existem muitas decisões tomadas que afetam o desempenho do negócio, 

desde a estratégia adotada, o mercado visado, os controles internos do negócio (SHANE, 

2008a). Félix (2009), adicionalmente, esclarece que a dinâmica e sucesso dos negócios não 

dependem exclusivamente das características e competências dos indivíduos. Nessa mesma 

linha de raciocínio, Saridaris, Mole e Storey (2008) estabelecem que na tradição alternativa de 

gerenciamento, a perspectiva da ecologia organizacional sugere que as condições de fundação 

têm um permanente impacto na habilidade da firma para sobreviver. 
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Hung (2006) estabelece que, de acordo com a Teoria da Dependência de Recursos, as 

firmas são contempladas com pacotes de recursos: ativos conhecidos, fatores de input e 

capacidade e elas utilizam seu pacote único de recursos com o objetivo de construir vantagem 

competitiva e podem, se os recursos forem utilizados de maneira que seja difícil de ser 

imitada, experimentar um desempenho superior. 

Glancey (1998), em uma outra direção, pondera que a performance do negócio não 

depende tão-somente da experiência e das competências pessoais, como também, de sua 

motivação e do ambiente onde estes negócios estão inseridos. A localização das firmas é 

apontada por Blackburn e Curran (1993), Glancey (1998) e Hoogstra e Van Dijk (2004) como 

fator influente no desempenho. Bennett e McCoshan em seu definitivo trabalho argumentam 

que “o ambiente local é um ingrediente-chave para o sucesso do negócio” (GIBB, 2000, 

p.20).  

O outro lado da questão é que “há um alto índice de fracasso devido a situações como 

baixa venda, concorrência intensa, falta de capital ou de capacidade administrativa” 

(HISRICH; PETER, 2004, p.30). O desempenho dos pequenos negócios está comumente 

relacionado às competências dos empresários e, nem sempre ocorrem a presença da argúcia e 

de outras habilidades necessárias, principalmente, a administração financeira e a gestão de 

pessoas (KENNEDY; TENNENT, 2006).  

Complementarmente, alguns estudos abordaram o uso do plano de negócios antes da 

implantação do negócio e apontaram uma tendência de se encontrar uma menor taxa de 

mortalidade para estes empreendimentos em relação a empreendimentos que não adotaram 

um plano de negócios (EDELMAN; MANOLOVA; BRUSH, 2008). Talvez o fato de que os 

empreendedores que empregaram um plano de negócios, geralmente, conseguiram levantar 

mais recursos (LANGE et al., 2006) explique o fato de ocorrer uma maior sobrevivência de 

empresas. Além do mais, a elaboração de um plano de negócio envolve a participação de uma 

equipe de profissionais liberais, geralmente engenheiros, economistas, advogados, contadores, 

administradores etc. que está apta para a prestação de assistência técnica ou consultoria, 

definindo de forma clara o modelo de negócio, aumentando as chances de sobrevivência  

Na maioria das vezes, os negócios conseguem se manter no início, mas os autores 

Flamholtz  e Randle (2000) acreditam que muitos empreendedores estão despreparados para 

as mudanças pessoais e organizacionais exigidas pelo crescimento, de vez que os estilos de 

gerenciar informalmente que contribuíram para o êxito inicial não permitem sua continuidade 

ao expandir suas operações e aumentar a equipe. Complementarmente, Banfield, Jennings e 

Beaver (1996) ponderam que a causa primeira para o fechamento de pequenas firmas é a fraca 
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competência na gestão e, portanto, se os gerentes fossem aprimorá-la, mais negócios iriam 

sobreviver e competência pode ser definida como a capacidade em utilizar habilidades e 

conhecimento em uma atividade laboral que pode ser demonstrada pelo desempenho. 

É primordial para os empreendimentos recém-criados manterem-se sempre em guarda, 

porque “é impossível garantir que a organização sempre fará as coisas de forma correta, mas 

fazer perguntas duras e exigir respostas honestas acerca da performance técnica, custo e 

tecnologias alternativas podem prevenir grandes equívocos” (BHIDE et al., 1999, p.198).  

Luecke (2005, p.XVIII) adverte que “paradoxalmente, o sucesso é muitas vezes o 

maior inimigo da firma; a hierarquia, burocracia e a complacência são as freqüentes 

companhias do sucesso”. Quando as firmas se tornam maiores, há uma perda de ambição, 

agilidade ou de inovação (LUECKE, 2005). 

Luecke (2005) afirma que lidar com a concorrência é a função da estratégia e que um 

negócio de sucesso tem, ao mesmo tempo, um sólido modelo de negócio e uma boa estratégia. 

Abaixo, segue seu esquema teórico:  

 
Figura 6 – A balança da competitividade 
Fonte: Adaptado de Bhide et al. (1999, p.61)  

 

A respeito do fechamento de negócios, Baldwin e Gellatly (2005) explicam que a 

evidência estatística identifica um conjunto de atributos que faltam às firmas que fecham, tais 

como deficiências na gestão, financiamento e marketing e consistente com isso, a orientação 

em cima dos distintivos atributos dos sobreviventes de maior sucesso é a posse de uma 

postura estratégica mais aguçada em áreas como marketing, gestão, recursos humanos e 

finanças. Comparado com empresas que não apresentam crescimento elevado, as firmas 

entrantes com alto crescimento são duas vezes mais prováveis de investir em processos 
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produtivos controlados por computador e treinar sua equipe (BALDWIN; GELLATLY, 

2005). 

Por outro lado, fatores econômicos têm sido associados como causadores do 

fechamento dos pequenos negócios, em um percentual entre 35% e 50% dos casos 

(EVERETT; WATSON, 1998). Para Nixson e Cook (2005), conforme os estudos 

desenvolvidos na década de 1990, as causas inibidoras do crescimento e desenvolvimento de 

PMEs são: o pouco acesso ao crédito, as habilidades gerenciais incipientes, a ausência de 

treinamento e o alto custo dos insumos. Estudos posteriores indicaram que o crédito é o fator 

limitante mais importante para as PMEs (GREEN, KIRKPATRICK; MURINDE, 2006).  

Segundo Smillor e Gill (1986), os negócios de sucesso estão apoiados em 4 pilares: 

talento do empreendedor (característica pessoal), tecnologia e capital (recursos físicos, 

tangíveis) e know-how (conhecimento e experiência). 

Há uma enorme lista de fatores associados ao crescimento que inclui o 

desenvolvimento de novos produtos e mercados, desenvolvimento da função de marketing, 

exploração de nichos de mercado, inovação, pesquisa e desenvolvimento, o emprego de 

estranhos (à rede), efetividade da rede, gestão financeira, planejamento estratégico/visão, 

planejamento do desenvolvimento do negócio, equipe de desenvolvimento do negócio, 

liderança empreendedora, educação do dono, estruturas de propriedade, uso de capital 

externo, facilidade de acesso aos recursos e desempenho financeiro (GIBB, 2000). 

Gibb (2000) sinaliza que estar imerso em uma rede e o “conhecer-quem”7 que vem 

junto com a mesma são a real essência da atividade empreendedora e o gerenciamento do 

pequeno negócio encontra-se fundamentalmente relacionado com a sobrevivência e 

crescimento do negócio, além de ser crítico para os custos de transação da firma, bem como o 

desenvolvimento da confiança e sua credibilidade diante da comunidade.  

Dodd e Anderson (2007) afirmam que as redes empreendedoras têm sido apontadas 

por facilitar o reconhecimento de oportunidades, a aquisição de recursos e a obtenção de 

informações, como também, por providenciar estruturas para inovação e para o 

desenvolvimento de ambientes regionais empreendedores. 

Hung (2006) explica que a interdependência é uma explicação comum para a 

formação de redes cooperativas interorganizacionais e acredita-se que as redes desenvolvem 

três funções básicas: a regulamentação das transações interfirmas, o desenvolvimento da visão 

do futuro e o provimento da coordenação da infra-estrutura. 

                                                 
7 A empresa que participa de uma rede tem melhores condições para identificar os diversos atores que interagem 
com a mesma, como fornecedores, parceiros etc. 
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Continuando com Hung (2006), a importância da rede para um empreendimento pode 

ser explicado pelo fato de um empreendimento somente pode ser constituído com sucesso se, 

e somente se, o empreendedor-fundador puder reunir preciosos recursos a partir de sua rede 

interpessoal, pois a relação externa com outras empresas contribuem significativamente para o 

sucesso financeiro e empreendedor das firmas, para o rápido crescimento, para a 

adaptabilidade e inovação. 

Burt (1992) apontou três tipos principais de recursos utilizados pelo empreendedor na 

fundação de uma organização: recursos financeiros próprios, habilidades pessoais e recursos 

sociais. 

Hung (2006, p.359) estabelece que, com a finalidade de incrementar sua efetividade e 

eficiência, empreendedores efetivos têm que ser capazes de estabilizar e manter redes porque 

as redes são muito relevantes para o sucesso de uma companhia, ao expandir o raio de ação, 

sua eficiência e sua possibilidade de controlar um ambiente de instabilidade, e em sendo 

assim, boas redes se tornam um ativo precioso para a empresa. Por último, uma rede 

produtiva pode fazer uma significante diferença entre a sobrevivência e o fechamento de um 

novo negócio (HUNG, 2006). 

 

 

2.1.4 A Taxa de Mortalidade dos Empreendimentos 

 

 

As estatísticas da taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas do Rio Grande 

do Norte, para os anos 2000, 2001 e 2002, apontam que 45,41% encerram suas atividades 

com até 2 anos de existência, 56,76% com até 3 anos de existência e 61,61% não sobrevivem 

além dos 4 anos de atividade (SEBRAE/RN, 2005).8 As causas apontadas pelos próprios 

empreendedores foram, pela ordem de importância: falta de capital de giro, 44,1%; carga 

tributária elevada, 40,7%; problemas financeiros, 26,0%; maus pagadores, 24,9%; falta de 

clientes, 20,9%; falta de crédito bancário, 14,1%; ponto/local inadequado 9,0%; recessão 

econômica no País, 9,0%; falta de conhecimentos gerenciais, 8,5%; problemas com a 

fiscalização, 6,2%; falta de mão-de-obra qualificada 4,5%; instalações inadequadas 3,4% e 

                                                 
8 Pesquisa realizada pelo SEBRAE/RN no segundo semestre de 2004, com base nos dados cadastrais da Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo 5 municípios potiguares, a saber: Natal, Parnamirim, 
Macaíba, Caicó e Mossoró.  
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outras razões, 24,3% (SEBRAE/RN, 2005).9 É importante registrar que das empresas extintas, 

93,2% eram microempresas e 6,8% eram pequenas empresas e não houve fechamento de 

empresas de médio, nem de grande porte (SEBRAE/RN, 2005). 

As estatísticas da taxa de mortalidade das empresas de São Paulo, apontam que 29% 

encerram suas atividades no primeiro ano, 42% no segundo, 53% no terceiro, 56% não 

sobrevivem além dos 4 anos de atividade (SEBRAE/SP, 2005).10 As causas apontadas pelos 

próprios empreendedores foram, pela ordem de importância: falta de capital, 25%; falta de 

clientes/inadimplência, 19%; falta de planejamento/administração, 11%; problemas 

particulares, 11%; problemas com os sócios, 9%; problemas legais, 7%; concorrência forte, 

6%; falta de lucro, 6%; perda do cliente único, 4%; impostos/encargos elevados, 2% e outros 

motivos, 6% (SEBRAE/SP, 2005).  

A Tabela 2, a seguir, exemplifica a questão do fechamento de empresas no Brasil 

quanto aos motivos para a descontinuidade do negócio: 

 

Tabela 2 – Motivos para a Descontinuidade do Negócio 

Principal  motivo 
Descontinuidade 

Países Brasil 
Proporção (%) 

Oportunidade de vender o negócio 6,1 0,9 
O negócio não era lucrativo 28,7 39,4 

Dificuldades na obtenção de recursos financeiros 13,6 26,0 

Outro trabalho ou oportunidade de negócio 10,7 5,3 

Saída planejada com antecedência 5,6 8,7 

Aposentadoria 8,2 0,9 

Razões pessoais 22,4 15,7 

Incidente 4,6 3,1 

 Fonte: Pesquisa Krüger et al., 2008 

 

Para se entender a questão do fechamento de empresas no âmbito internacional, 

observou-se que, em 1973, pesquisas americanas apontavam como causas maiores do 

insucesso dos negócios os seguintes fatores: incompetência (41,0%), falta de experiência 

(21,6%), falta de experiência no ramo do negócio (16,4%) e falta de experiência gerencial 

(14,1%) e os percentuais encontrados para negligência, fraude, desastre ou outras causas 

foram muito pequenos.  Foi apurado ainda que, 34,0% dos negócios fechavam até o terceiro 

ano, 23,0% de 4 a 5 anos, 22,4% de 6 a 10 anos e 20,6% com mais de 10 anos (PICKLE; 

                                                 
9 As questões admitiam respostas múltiplas. 
10 Pesquisa realizada pelo SEBRAE/SP para período 1999-2003, com base nos dados cadastrais da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, com todos os municípios paulistas, escolhidos de forma aleatória.  
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ABRAHAMSON, 1990). Para o período 1992-2002, 44,0% dos negócios fechavam até o 

terceiro ano, 11,0% de 4 a 5 anos, 16,0% de 6 a 10 anos, ou seja, 71% dos empreendimentos 

americanos fecham até os 10 anos (SHANE, 2008b).  

Veja-se o gráfico abaixo para comparação das taxas de mortalidade de empresas 

americanas:  

 
Figura 7 – Sobrevivência de empresas americanas 
Fonte: Shane, 2008b. 

 

A Tabela 3, a seguir, detalha as causas do fechamento de empresas americanas: 

 
Tabela 3 – As Causas Mais Comuns de Fechamento dos Negócios  

Inexperiência - 72% 

Incompetência do empreendedor 
Falta de experiência de campo 
Falta de experiência gerencial 
Experiência desequilibrada 

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 
Dificuldades de estoque 
Localização inadequada 

Despesas excessivas - 8% 
Dívidas e encargos elevados   
Despesas operacionais elevadas 

Fonte: Dun & Bradstreet  Coorporation: Business Failure Record (1988)         
A continuar 
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Tabela 3 – As Causas Mais Comuns de Fechamento dos Negócios (continuação) 

Outras causas - 3% 

Negligência                                                                   
Capital insuficiente 
Clientes insatisfeitos 
Fraudes 

Fonte: Dun & Bradstreet  Coorporation: Business Failure Record (1988)  

 

Apesar de possuir a maior economia do planeta, a mortalidade das empresas 

americanas está praticamente no mesmo nível que as brasileiras, evidenciando que a 

sobrevivência dos negócios é muito difícil de se conseguir, mesmo nos países desenvolvidos. 

 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

É sabido que as políticas públicas, em algumas ocasiões, são concebidas em sua forma 

e conteúdo pelas instituições, pelos atores políticos, pelo governo e pelos governados, 

buscando atender as demandas sociais, enquanto que, em outras ocasiões, essas políticas 

públicas estão a serviço de classes ou de grupos específicos (MENY; THOENIG, 1992). 

Ainda para os autores, uma política pública é o resultado da atividade de uma autoridade 

munida de poder público e de legitimidade governamental (MENY; THOENIG, 1992). 

Subirats (1994) entende políticas públicas como decisões formais caracterizadas por 

uma conduta ou atuação consciente e repetida por parte dos que a levam a cabo e por parte 

daqueles que são afetados por elas. Mas, embora contraditório, uma política pode ser 

simplesmente não fazer nada. Não fazer nada significa ignorar o problema, significa não 

mobilizar os recursos públicos para a promoção de determinada ação – o que representa uma 

escolha, uma opção, a de não fazer nada –, trazendo conseqüências, geralmente danosas à 

população.  

Sob o ponto de vista da análise, uma política pública se apresenta sob a forma de um 

conjunto de práticas e de normas que emanam de um ou de vários atores públicos, assumindo 

as formas de intervenção, regulamentação, prestação de bens e serviços aos cidadãos, 

repressão etc. (MENY; THOENIG, 1992). Uma política pública é um programa de ação 

governamental em um setor da sociedade ou em um determinado espaço geográfico e atua nos 

campos da saúde, da segurança, da educação, da empregabilidade, do descanso e lazer, da 

cultura, da imigração, da tributação, enfim, trata dos direitos e dos deveres dos cidadãos 

(MENY; THOENIG, 1992).  
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Conforme Meny e Thoenig (1992, p.105), analiticamente, para se implementar uma 

política pública, é necessário o desenvolvimento de um processo com 5 fases: 

1. A identificação de um problema: o sistema político adverte que um problema 

demanda um tratamento e o inclui na agenda de uma dada autoridade pública; 

2. A formulação de soluções: se estudam as respostas, se elaboram e se negociam 

para estabelecer um processo de ação pela autoridade pública; 

3. A tomada de decisão: o decisor público que se encontra oficialmente 

habilitado escolhe uma solução específica que se converte em legítima 

política; 

4. A execução do programa: a política é aplicada e administrada. É a fase de 

execução; 

5. O término da ação: produz-se uma avaliação dos resultados ao final da ação 

empreendida. 

Deve-se ter em mente que o processo é extremamente dinâmico, podendo haver, ao 

longo do caminho, mudanças constantes e significativas nos atores, nos problemas, nas 

soluções, nas decisões, o que provoca ajustes, redefinições, ou o desaparecimento ou o 

ressurgimento da política na medida em que a ação se desenvolve (MENY; THOENIG, 

1992).      

 

 

2.2.1 Políticas Públicas e o Empreendedorismo  

 

 

A governabilidade, as políticas macro e microeconômicas, as finanças públicas, o 

sistema financeiro e outros componentes fundamentais do ambiente econômico nacional, em 

sua maioria, são moldados pelos formuladores das políticas públicas (ONU/PNUD, 2004, 

p.2).  

A teoria tem procurado relacionar o empreendedorismo e suas políticas públicas com o 

desenvolvimento. Essas políticas são cercadas de medidas que diretamente visam a 

influenciar o nível da atividade empreendedora em um país ou região e as conseqüências 

dessas ações para a sociedade (ACS; SZERB, 2007).  

Por um lado, as boas políticas do setor financeiro voltadas para o desenvolvimento 

empresarial parecem promover o crescimento familiar no setor de negócios (GREEN, 

KIRKPATRICK; MURINDE, 2006). 
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Muito do debate sobre as políticas públicas pró-empeendedorismo se referem à 

disponibilização de suporte ao desenvolvimento de pequenas firmas, o que, por sua vez, traz à 

tona algumas idéias associadas sobre as estruturas de suporte, as quais deverão apoiar: 

negócios com potencial; negócios desejosos de crescer; negócios que enfrentam crescimento 

gradual (passo a passo); negócios em pólos de crescimento; negócios em um cluster 

(geralmente associado à tecnologia); negócios que respiram ambição, negócios sequiosos por 

assistência e negócios que procuram exportar (GIBB, 2000). 

A disponibilização de um pacote de microfinanças, composto de assistência técnica e 

empréstimo, objetiva aumentar a renda familiar que, por sua vez, conduz a uma maior 

segurança econômica, trazendo a reboque mudanças positivas na morbidade e mortalidade 

dos familiares, no grau de instrução e no nível de habilidades e nas oportunidades 

socioeconômicas futuras (GREEN, KIRKPATRICK; MURINDE, 2006). No entanto, não se 

deve esquecer que não está ainda muito claro que o microcrédito seja uma panacéia para a 

pobreza (GREEN; KIRKPATRICK; MURINDE, 2006). 

Tendo em vista o compromisso internacional de reduzir à metade a pobreza na Terra 

até o ano de 2015, tornam-se imperativas a compreensão dos caminhos que a questão 

financeira contribui para o crescimento econômico e a redução da pobreza e a concepção de 

políticas efetivas que possam fazer dessa contribuição uma realidade (GREEN, 

KIRKPATRICK; MURINDE, 2006). 

Foi gerado um vasto conjunto de evidências empíricas que mostram que o 

desenvolvimento do setor financeiro pode proporcionar uma significativa contribuição para o 

crescimento econômico (GREEN, KIRKPATRICK; MURINDE, 2006).  

Por outro lado, Jalilian e Kirkpatrick (2002) conduziram exaustivas pesquisas em 26 

países, sendo que 18 deles eram países desenvolvidos e chegaram a uma importante 

conclusão: um aumento de uma unidade monetária no desenvolvimento das finanças gera um 

incremento na receita do indivíduo carente de 0,4%, e em termos globais, os resultados são 

consistentes com o argumento de que o desenvolvimento das finanças realmente contribui 

para a redução da pobreza. 

Os  policymakers estão cada vez mais reconhecendo que o empreendedorismo é a 

chave para construir e sustentar o crescimento econômico e estes legisladores, 

independentemente do nível governamental, devem, não somente, possuir um forte interesse 

em promover o empreendedorismo, mas, inclusive, devem também considerar o impacto em 

várias direções que suas decisões provocam comumente na ação empreendedora (ACS; 

SZERB, 2007). O encorajamento e facilitação de novos empreendimentos é uma preocupação 
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importante das políticas públicas devido aos impactos junto ao crescimento econômico, 

particularmente na criação de empregos (MANOLOVA; BRUSH, 2008). 

Conforme Green, Kirkpatrick e Murinde (2006), têm sido objeto de recorrentes 

investigações a dinâmica e crescimento do setor das micro, pequenas e médias empresas na 

obtenção de uma gama de objetivos via desenvolvimento, incluindo uma melhor distribuição 

de renda e redução da pobreza; a geração de empregos; a criação de incubadoras de indústrias; 

a mobilização em favor da poupança; e a produção de bens e serviços que satisfazem as 

necessidades da população carente. 

É importante notar que as prioridades das políticas públicas pró-empreendedorismo 

mudam de espectro de atuação, pois as intervenções calcadas nas políticas de suporte 

(assistência) aos negócios mudaram seu foco, saindo da criação de empregos através da 

criação de novos negócios na década de 80, para o aumento da competitividade dos negócios 

existentes, a reboque da visão de crescimento e desenvolvimento dos negócios, na década de 

90 (DEVINS, 1999), na Inglaterra, e provavelmente, nos demais países do primeiro mundo. 

Os Estados Unidos aparecem como um país-exemplo de boas políticas públicas 

voltadas para o empreendedorismo, obtendo sucesso notável em sua economia, através do 

aumento substancial dos índices de produtividade, principalmente a partir da última década 

(ACS; SZERB, 2007). Entre várias ações impetradas pelo Governo Americano, citam-se a 

adoção de um sistema legal que protege os direitos de contratos e da propriedade, 

desburocratização no registro de negócios, sistema tributário eficiente, baseado em menores 

taxas marginais de impostos e legislação apta a dar suporte ao sistema financeiro, 

favorecendo, geralmente, a criação e crescimento de novos empreendimentos (SCHRAMM, 

2004).  

Figura como exemplo de ações de suporte ao empreendedorismo, o programa norte-

americano que visa ao incentivo de microempreendimentos no estado de Vermont,11 o qual 

possuía como metas, proporcionar o planejamento do empreendimento, o aconselhamento 

individual, o suporte pós-início do negócio, o treinamento em sala de aula, o acesso ao capital, 

o pacote de financiamentos e a indicação de fontes de recursos (SCHIMDT; KOLODINSKY, 

2007). De acordo com o citado autor, as pesquisas mostraram que ter acesso a mais fontes de 

capital possibilitou a melhoria no bem-estar individual, a abertura de negócios, a criação de 

empregos, o ganho de ativos e a diminuição da dependência da assistência governamental 

(SCHIMDT; KOLODINSKY, 2007).  

                                                 
11 Trata-se do Microenterprise Development Training and Assistance Program. 
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A figura abaixo ilustra o citado programa: 

 

 
Figura 8 – Teoria do Desenvolvimento de Microempreendimentos via Programa 
Fonte: Schimdt e Kolodinsky (2007, p.49) 

 
Krüger et al. (2008, p.31) assinalam que “... a atividade empreendedora está 

intrinsecamente relacionada às características institucionais e demográficas, à cultura 

empreendedora e ao grau de bem-estar econômico”. Krüger et al. (2008, p.31) 

complementam: 

Assim, percebe-se que as características institucionais envolvem o desenvolvimento 
de instituições em geral, mas também a regulação no sentido de quão facilmente se 
pode abrir um novo negócio, bem como mantê-lo e permitir que ele cresça, e se 
existem mecanismos de seguridade social que impeçam as pessoas de se envolverem 
em atividades empreendedoras. Portanto: 
 

• Características demográficas desempenham um importante papel. Países 
com uma população mais idosa, tudo o mais permanecendo constante, terão 
relativamente menos iniciativas empreendedoras que países com 
populações mais jovens (e crescentes). Os níveis de imigração e de 
migração interna também podem ser um fator demográfico relevante; 

• A cultura empreendedora tem um componente histórico forte e determina 
se estabelecer e manter um negócio é considerado um evento normal ou 
especial e se é uma prática aceita ou vista com desdém. A cultura 
empreendedora pode ser vista como uma instituição informal relacionada 
com o empreendedorismo; 

• O grau de bem-estar econômico determina a existência de alternativas de 
emprego. Em geral, países com melhor bem-estar econômico têm mais (e 
mais bem pagas) ofertas de emprego para as pessoas da força de trabalho. 
Um aspecto mais específico do bem-estar econômico é o estado de 
desenvolvimento da tecnologia. Economias com acesso a tecnologia 
avançada são mais bem equipadas para realizar a transição para uma 
economia empreendedora. 
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2.2.2 Políticas Públicas no Brasil  

 

 

O Governo Brasileiro desenvolve políticas públicas pró-empreendedorismo, conforme 

está sedimentado na Carta Magna: a própria Constituição Federal, Título II – DA 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO, Capítulo II, no Artigo 23, estabelece diretrizes para a 

atuação e direcionamento das Políticas Públicas no que se refere à promoção social do 

cidadão e ao incentivo ao pleno exercício da atividade econômica: 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 

a integração social dos setores desfavorecidos. 

Os artigos 146, 170, 179 da Constituição Federal de 1988 contêm os marcos legais que 

fundamentam as medidas e ações de apoio às micro e pequenas empresas no Brasil. 

O artigo 170 insere as PMEs nos princípios gerais da ordem econômica, garantindo 

tratamento favorecido a essas empresas. 

O artigo 179 orienta as administrações públicas a dispensar tratamento jurídico 

diferenciado ao segmento, visando a incentivá-las pela simplificação ou redução das 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e de crédito por meio de leis. 

O artigo 146 contém dois novos dispositivos, aprovados pela Reforma Tributária de 

2003, prevendo que uma lei de hierarquia superior, a lei complementar, definirá tratamento 

diferenciado e favorecido para as PMEs, incluindo um regime único de arrecadação dos 

impostos e contribuições da União, dos estados e dos municípios, além de um cadastro 

unificado de identificação. 

Transcritos, abaixo, os artigos 170, inciso IX, e 179 da Constituição de 1988, 

conforme visto anteriormente, contemplam o tratamento especial dado aos micro e pequenos 

negócios (SEBRAE, 2004, p. 11-12): 

• Artigo 170 – Fixou que “a ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social”. Para isso, devem ser observados 

nove princípios entre eles “tratamento favorecido para as empresas brasileiras 
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de capital nacional de pequeno porte”. Os outros princípios são: soberania 

nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre 

concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego; 

• Artigo 179 – Estabeleceu o seguinte: A União, os Estados, O Distrito Federal e 

os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-

las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de 

lei”. 

Em 5 de agosto de 1995, através da Emenda Constitucional no 6, o artigo 170 ganhou 

outra redação: Tratamento específico para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País (SEBRAE, 2004, p.12). 

A Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, a Lei do Simples Federal, dispôs sobre a 

questão tributária das micro e pequenas empresas, estabelecendo, entre outras coisas, o 

procedimento simplificado para pagamento de impostos e contribuições, baseado numa 

percentagem da receita bruta variável. Esta lei foi atualizada nos tetos para classificação das 

empresas e percentuais para o cálculo do imposto simplificado pela Lei no 9.732, de 11 de 

dezembro de 1998 (SEBRAE, 2004, p.12). 

Em seguida, foi promulgado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, em 5 de outubro de 1999, através da Lei no 9.841 que enfatizou os seguintes aspectos: 

previdência social, relações trabalhistas, linhas de crédito específicas para o setor e recursos 

federais para aplicação em pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica (SEBRAE, 

2004, p.13). 

Em 19 de dezembro de 2003, foi provocada a Reforma Tributária, através da Emenda 

Constitucional no 42 que impôs o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e 

pequenas empresas (SEBRAE, 2004, p.13). E por último, foi sancionada a Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa em 14 de dezembro de 2006, a vigorar a partir do dia seguinte, sendo que 

os pontos que se referiam a aspectos tributários somente vigorariam a partir de 1º de julho de 

2007.  
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2.2.3 Agentes das Políticas Públicas de Fomento ao Desenvolvimento 

 

 

Foram estudados alguns agentes promotores do desenvolvimento nas esferas federal e 

estadual, levando-se em conta a importância e abrangência de suas ações. Tratar de todos os 

agentes, mesmo os governamentais, seria contraproducente em relação aos objetivos da 

presente pesquisa. 

 

 

2.2.3.1 Agentes do Governo Federal 

 

 

No conjunto de atores fomentadores do desenvolvimento no âmbito federal, é 

relevante a atuação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 

MDIC que visa a construir um Brasil competitivo e rico em oportunidades, conforme 

preconiza sua missão institucional. É de sua atribuição: desenvolver e aplicar a política de 

desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços; procurar proteger a propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia; lidar com a qualidade industrial, inclusive através da 

normalização de produtos; conceber e implementar a política para o comércio exterior, 

regulamentando o setor e executando programas e atividades para fomentar as exportações; 

aplicar mecanismos de defesa comercial e participar em negociações internacionais relativas 

ao comércio exterior; formular e executar a política de apoio à microempresa e empresas de 

pequeno porte e artesanato; e executar atividades de registro do comércio (MDIC, 2004).  

Outro ator federal digno de nota é o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT que 

tem como competência: desenvolver e executar a política nacional de pesquisa científica, 

tecnológica e inovação; efetuar o planejamento, coordenação, supervisão e controle das 

atividades da ciência e tecnologia; elaborar e implementar a política de desenvolvimento de 

informática e automação; formular e conduzir as políticas nacionais de biossegurança, 

espacial e nuclear; e efetuar o controle da exportação de bens e serviços sensíveis (MCT, 

2009).  

O Ministério das Relações Exteriores – MRE é um coadjuvante na execução das 

políticas públicas para o comércio exterior, devido a ser o responsável em assessorar a 

Presidência da República na formulação e execução da política externa brasileira. O MRE tem 
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como objetivos: executar a política de comércio exterior do Brasil no âmbito internacional; 

organizar, dirigir e implementar políticas de promoção das exportações brasileiras e de 

captação de investimentos estrangeiros; realizar eventos que promovam o País e sua 

capacidade produtiva e tecnológica; estimular atividades que incentivem o fluxo de turismo 

para o Brasil; e gerar informações que auxiliem o empresariado nacional a exportar seus 

produtos para outros mercados (MDIC, 2004, p.77). 

Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE os seguintes assuntos: política e 

diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; política e diretrizes 

para a modernização das relações de trabalho; fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho 

portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; política 

salarial; formação e desenvolvimento profissional; segurança e saúde no trabalho; política de 

imigração; e cooperativismo  e associativismo urbanos (MDIC, 2004, p.88).  

Na promoção da integração nacional e a estruturação de uma sociedade mais justa, o 

Governo Brasileiro, através do Ministério da Integração Nacional – MI, põe em prática ações 

que buscam o desenvolvimento econômico, social, includente e sustentável e a redução das 

desigualdades regionais (MDIC, 2004, p.97). O suporte orçamentário para estas ações está 

centrado nos fundos constitucionais de financiamento, nos fundos fiscais de investimento, nos 

fundos de desenvolvimento, nos incentivos fiscais de reinvestimento e na redução do Imposto 

de Renda. A região Nordeste conta com os seguintes fundos: Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste – FNE, Fundo Fiscal de Investimento para o Nordeste – FINOR e 

o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FNDE (MDIC, 2004, p.97). 

O Ministério do Turismo – MT apresenta-se como outro importante agente promotor 

do desenvolvimento. Cabe a ele, a articulação junto aos demais Ministérios, aos governos 

estaduais e municipais, ao poder legislativo, à classe empresarial e à sociedade organizada, 

para a integração das políticas públicas de turismo com o setor privado (MDIC, 2004, p.103).   

Estimular o aumento da produção agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio, 

com o objetivo de atender o consumo interno e formar excedentes para exportação (MAPA, 

2009). Esta é a missão institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, que tem como conseqüência a geração de emprego e renda, a promoção da segurança 

alimentar, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais (MAPA, 2009). Para 

cumprir sua missão, o Mapa formula e executa políticas para o desenvolvimento do 

agronegócio, integrando aspectos mercadológicos, tecnológicos, científicos, organizacionais e 

ambientais, para atendimento dos consumidores brasileiros e do mercado internacional. A 

atuação do ministério baseia-se na busca de sanidade animal e vegetal, da organização da 
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cadeia produtiva do agronegócio, da modernização da política agrícola, do incentivo às 

exportações, do uso sustentável dos recursos naturais e do bem-estar social (MAPA, 2009).  

Cabe à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República– 

SEAP/PR assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação de 

políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aqüícola e, 

especialmente, promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio 

ao desenvolvimento da pesca artesanal e industrial, bem como de ações voltadas à 

implantação de infra-estrutura de apoio à produção e comercialização do pescado e de 

fomento à pesca e aqüicultura, organizar e manter o Registro Geral da Pesca previsto no art. 

93 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, normatizar e estabelecer medidas que 

permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros altamente migratórios e dos 

que estejam subexplorados ou inexplorados, bem como supervisionar, coordenar e orientar as 

atividades referentes às infra-estruturas de apoio à produção e circulação do pescado e das 

estações e postos de aqüicultura e manter, em articulação com o Distrito Federal, Estados e 

Municípios, programas racionais de exploração da aqüicultura em águas públicas e privadas, 

tendo, como estrutura básica, o Gabinete, o Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca e até 

duas Subsecretarias (MDIC, 2004, p.121-122). 

 

 

2.2.3.2 Agentes do Governo Estadual 

 

 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte promove o desenvolvimento, e 

conseqüentemente, o empreendedorismo, através de três principais agentes: A Secretaria de 

Estado para o Desenvolvimento Econômico – SEDEC, a Secretaria de Estado do Trabalho, da 

Habitação e da Assistência Social - SETHAS e a Agência de Fomento do RN - AGN. 

Paralelamente, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, 

juntamente com a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte também estão 

apoiando o desenvolvimento estadual através de vários programas.  
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2.2.3.2.1 Secretaria de Estado para o Desenvolvimento Econômico  

 

 

Cabe à SEDEC, órgão integrante da Administração Pública Estadual Direta, conforme 

a Lei Complementar Estadual n.º 163, de 5 de fevereiro de 1999, e a Lei Complementar 

Estadual n.º 262, de 29 de dezembro de 2003, encetar as seguintes ações (SEDEC, 2009): 

I - promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, 

coordenando e implementando ações setoriais nas áreas da indústria, recursos 

minerais, energia, comércio, serviços, ciência e tecnologia, em articulação com 

outros órgãos e entidades competentes; 

II - apoiar ações voltadas para o desenvolvimento econômico equilibrado do 

Estado, promovendo as potencialidades regionais por meio da identificação 

III - promover ações em cooperação com as Secretarias de igual natureza nos 

municípios e com Secretarias e entidades da Administração Estadual, sempre 

voltadas para o desenvolvimento econômico equilibrado de todas as regiões do 

Estado; 

IV - elaborar e implementar a política estadual de desenvolvimento industrial, 

em articulação com as entidades atuantes nesse setor; 

V - elaborar e implementar a política estadual de estímulo à expansão da 

atividade comercial e do segmento de serviços, articulando-se com as 

entidades atuantes nesse setor; 

VI - articular e desenvolver as ações voltadas para estimular as atividades de 

comércio exterior, abrindo novos mercados para os produtos e serviços do 

Estado, fomentando a implantação de serviços de logística e capacitando 

recursos humanos para esse setor; 

VII - elaborar e implementar a política estadual dirigida para o aproveitamento 

econômico do potencial de recursos minerais, mediante a formulação e 

execução de planos e programas, em articulação com as entidades atuantes 

nesse setor; 

VIII - estabelecer as diretrizes e coordenar o processo de elaboração da política 

estadual de desenvolvimento científico e tecnológico, a ser implementada por 

intermédio das entidades integrantes do Sistema Estadual de Ciência e 

Tecnologia; 
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IX - elaborar a política estadual de energia, articulando-se com entidades de 

outros níveis de governo e coordenando a implementação das ações no âmbito 

do Estado do Rio Grande do Norte; 

X - apoiar e fomentar projetos de expansão de oferta de energia, especialmente 

a geração de energias alternativas, no Estado do Rio Grande do Norte; 

XI - supervisionar a execução das atividades de registro comercial e de 

metrologia e qualidade. 

 

 

2.2.3.2.2 Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e Assistência Social  

 

 

A Secretaria do Trabalho, da Habitação e Assistência Social - SETHAS tem o 

programa Jovem Empreendedor voltado para promoção do empreendedorismo juveno-

estudantil (SETHAS, 2009). Este programa foi criado para os concluintes do ensino médio da 

rede escolar pública no Estado do Rio Grande do Norte, habilitando-os a utilizar a Internet e 

montar seu próprio negócio, despertando nestes jovens o espírito criativo e empreendedor, 

ensinando-os a montar um plano de negócio e também, a gerir este negócio, através do apoio 

técnico e financeiro, este último fornecido através do microcrédito junto à AGN. 

 

 

2.2.3.2.3 Agência de Fomento do RN  

 

 

A Agência de Fomento do RN é uma Instituição Financeira, constituída na forma de 

uma empresa de economia mista de capital fechado. A AGN tem como maior acionista o 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Foi criada pela Lei Estadual nº 7.462 de 2 de 

março de 1999 e foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em 5 de abril de 

2000 (AGN, 2009). Tem como missão fomentar as atividades econômicas no Estado, através 

de programas de financiamento e de investimentos, além da gestão de fundos e da prestação 

de serviços financeiros. No período 2003-2007, a AGN financiou 2.296 empreendimentos, no 

montante igual a 38 milhões de reais, possibilitando a abertura de 22.593 postos de trabalho 

(AGN, 2009). 
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2.2.3.3 SEBRAE  

 

 
O SEBRAE,12 é uma entidade privada e de interesse público que apóia a abertura e 

expansão dos pequenos negócios, beneficiando assim, a vida de milhões de pessoas por meio 

do empreendedorismo e posui uma missão clara e centrada no desenvolvimento do Brasil, 

buscando, entre outras coisas, a geração de emprego e renda pela via do empreendedorismo 

(SEBRAE, 2009b). 

O SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão 

promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos 

empreendimentos. A instituição foi criada em 1972, fruto de iniciativas pioneiras que 

buscavam incentivar e divulgar o empreendedorismo no Brasil (SEBRAE, 2009b). 

As ações desenvolvidas pelo SEBRAE, transformam a vida de milhões de brasileiros, 

pois auxilia o desenvolvimento sustentável de diversas comunidades, de forma comprometida 

com a construção de um país melhor e de uma sociedade mais justa e equilibrada (SEBRAE, 

2009b). 

Como ilustração do local em que o empreendedor espera receber ou já teve orientação, 

segue a Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Onde o empreendedor teve ou espera receber orientação  
para   iniciar, abrir ou administrar o negócio 

Onde Citações 

Familiares, amigos 35 
SEBRAE 14 
Curso profissionalizante 11 
Pessoas experientes na área 7 
Senac/Senai/Sesc 6 
Faculdade 4 
Banco/Instituição financeira 3 
Governo/Prefeitura 3 
Outros 17 
Fonte: Pesquisa Krüger et al., 2008 

 

Como ilustração do tipo de orientação que o empreendedor espera receber ou já teve, 

segue a Tabela 5: 

 

                                                 
12 Vide os Anexos A e B que tratam dos diversos programas e linhas de atuação do SEBRAE.  
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Tabela 5 – Tipo de Orientação que o Empreendedor teve ou espera receber para iniciar, abrir ou 
administrar o Negócio segundo Estágio e Motivação do Empreendimento – Brasil – 2007 

Tpo de orientação 
Estágio 

Motivação 
Iniciais 

TEA* Nascentes Novos Oportunidade Necessidade 
Captação de recursos 5,4 7,0 3,9 6,9 2,4 
Design de produto 3,4 2,8 3,9 3,0 4,8 
Processo de fabricação do 
produto/serviço 

26,4 15,5 36,4 24,8 31,0 

Embalagem 2,0 2,8 1,3 2,0 2,4 
Custo e formação de preço 8,8 9,9 7,8 6,9 11,9 
Técnicas de vendas 14,9 7,0 22,1 10,9 23,8 
Marketing 2,7 2,8 2,6 3,08 2,4 
Contabilidade 4,1 8,5 0,0 5,0 2,4 
Jurídica 4,1 7,0 1,3 5,0 0,0 
Procedimento de abertura de 
empresa 

9,5 12,7 6,5 9,9 7,1 

Registro de marcas 2,0 2,8 1,3 3,0 0,0 
Patentes e propriedade 
industrial 

1,4 2,8 0,0 2,0 0,0 

Gestão de Recursos Humanos 3,4 4,2 2,6 4,0 2,4 
Logística e distribuição 2,0 2,8 1,3 2,0 2,4 
Outro 10,1 11,3 9,1 11,9 7,1 

Fonte: Pesquisa Krüger et al, 2008. 

 

Em relação à orientação frente aos fatores estágio e motivação, a Tabela 6 serve de 

ilustração: 

 

Tabela 6 - Orientação do Empreendedor no Brasil – 2007 

Teve ou espera 
 receber 

orientação 

Estágio Motivação 
TEA Nascentes Novos Estabelecidos Oportunidade Necessidade 

Proporção (%) 
Sim 42,2 44,4 41,1 26,3 45,3 37,5 
Não 57,8 55,6 58,9 73,7 54,7 62,5 

            Fonte: Krüger et al., 2008 
 

 

2.2.4 Políticas Públicas de Financiamento 

 

 

Recorrendo a Biderman e Arvate (2004, p.9), verificam-se quais devem ser as ações 

públicas na busca do desenvolvimento econômico e qual propósito destas ações: 

 
... As instituições são importantes para o desenvolvimento econômico em primeiro 
lugar porque o Estado, enquanto agente fundamental da ação coletiva, é uma 
instituição capaz de promover uma estratégia de desenvolvimento. Ora, o 
desenvolvimento econômico é quase invariavelmente fruto de uma estratégia 
nacional. Em segundo lugar, porque o Estado é a matriz das demais instituições, que 
poderão ser favoráveis ou um impedimento ao desenvolvimento. Em terceiro lugar, 
porque o mercado competitivo é uma construção social, é a principal instituição e a 
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principal estratégia que uma sociedade usa para promover seu desenvolvimento. Em 
quarto porque, para que o mercado funcione e os investimentos se realizem, é 
preciso que as instituições assegurem a propriedade e o contrato. Mais do que isto, 
porém, é preciso, em quinto lugar, que se assegurem boas oportunidades de 
investimento para os empresários. Por isso, além de defender a concorrência no 
mercado, as instituições e as políticas econômicas (instituições de prazo mais curto) 
devem buscar corrigir suas falhas de mercado. Em sexto lugar, as instituições 
precisam garantir a estabilidade macroeconômica, que não se limita ao controle da 
inflação, mas inclui o equilíbrio das contas externas, das contas públicas, e um 
razoável pleno emprego. Desenvolvimento sem o uso do mais completo e o mais 
eficiente possível dos fatores de produção não faz sentido. 

 

As políticas de fomento ao desenvolvimento devem possibilitar o apoio governamental 

nas esferas técnica, econômico-financeira e material, provocando, ainda, a aglutinação de 

esforços comuns das instituições governamentais envolvidas, entidades representativas da 

classe empresarial, instituições de ensino e pesquisa, além da sociedade e dos 

empreendedores. Iniciativas estas, solidificadas através de planejamento, as quais se traduzem 

em planos, programas e projetos. É senso comum que quanto menos desenvolvida for a região 

ou o país, maior será sua necessidade de criar empresas e, em conseqüência, maior será a 

necessidade de investimentos via políticas públicas. Com efeito, são sinais de um bom Estado 

as boas instituições e políticas econômicas que promovem o desenvolvimento (BIDERMAN; 

ARVATE, 2004).  

Face à realidade cruel de crise socioeconômica presente no Estado do Rio Grande do 

Norte, torna-se necessária a aplicação de medidas estruturantes pelo Poder Público Estadual. 

Medidas que devem ser capazes de alterar o perfil econômico e a taxa de crescimento do 

Estado, trazendo entre outros benefícios, a criação de empregos e geração de renda, além da 

promoção social. O Rio Grande do Norte possui inúmeras riquezas naturais, principalmente 

gás e petróleo, e desenvolve uma competitiva atividade agropecuária com destaque para a 

fruticultura irrigada, além de possuir um imenso potencial turístico graças às suas belezas 

naturais, a sua deliciosa culinária, a sua riquíssima cultura e às tradições populares, ao seu 

distinto artesanato, a sua linda capital, e, principalmente, à amabilidade e cortesia de seus 

cidadãos.  

A Tabela 7 a seguir ilustra a fonte dos recursos próprios do empreendedor para montar 

seu empreendimento: 
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Tabela 7 – Fonte dos Recursos Próprios segundo Estágio dos Empreendedores – Brasil - 2007 

Fonte de recursos próprios 
Estágio 

Nascentes Novas TEA Estabelecidos 
Proporção (%) 

Móveis e Imóveis 15,5 20,2 18,4 8,0 
Poupança 58,6 55,3 56,6 63,0 
Empréstimo Bancário Pessoal 25,9 5,3 13,2 9,0 
Recurso do Fundo de Garantia 3,4 4,3 3,9 4,0 
Planos de Demissão Voluntária 0,0 4,3 2,6 3,0 
Acertos Recisórios 10,3 11,7 11,2 14,0 

            Fonte: Pesquisa Krüger et al., 2008 
 

Já a Tabela 8, a seguir, detalha como se processa o acesso a recursos, de acordo com o 

estágio do empreendimento: 

 

Tabela 8 – Acesso a Recursos segundo Estágio dos Empreendedores – Brasil - 2007 

Recursos totais necessários para 
iniciar um novo negócio (R$) 

Estágio 
Nascentes Novos TEA Estabelecidos 

Proporção (%) 
Nada 13 23 20 34 
Menos de R$ 2.000,00 17 44 35 29 
De R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00 36 21 26 18 
De R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00 17 6 9 7 
De R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00 4 2 3 4 
Mais de R$ 30.000,00 14 4 7 8 

         Fonte: Pesquisa Krüger et al., 2008 
 

 

 

2.2.5 A Importância do Capital para Investimentos e Custeio, financiado pelo Poder 

Público 

 

 

Júnior (2002, p.1) aponta que o financiamento de empresas e da atividade 

empreendedora está no cerne do sistema capitalista e que o financiamento é imprescindível 

para a consecução dos planos de implementação, modernização ou expansão dos negócios e é 

vital para sua sobrevivência. Ainda segundo Júnior (2004), os países do terceiro mundo 

apresentam uma carência de um ou mais requisitos para o investimento, e o que se observa 

com mais freqüência é a falta de capital, o que, a seu turno, é um grave obstáculo ao 

desenvolvimento. 

Giambiagi e Além (2008, p.7) explicam que o mercado é incompleto e nele pode haver 

falta de capital para investimentos: 
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...nem sempre o setor privado está disposto a assumir riscos. Principalmente, no que 
se diz respeito a países em desenvolvimento, por exemplo, a existência de um 
sistema financeiro e/ou mercado de capitais pouco desenvolvidos não fornece o 
financiamento a longo prazo necessário ao esforço de desenvolvimento do sistema 
econômico. Neste caso, a intervenção do governo é importante para a concessão do 
crédito de longo prazo que financie os investimentos do setor produtivo. No Brasil, 
destacam-se os bancos públicos de desenvolvimento econômico, como o BNDES. 

 

O consenso intelectual, após a II Guerra Mundial, especialmente na década de 1960 e 

1970, foi de que os governos deveriam intervir para prover o crédito direto para às PMEs 

(GREEN, KIRKPATRICK E MURINDE, 2006). 

Bresser-Pereira (1985, p.116) esclarece que “uma economia capitalista para operar 

necessita de um sistema financeiro, ou seja, de um sistema de créditos e débitos”. A existência 

de um sistema financeiro desenvolvido representa uma garantia de que existem diversas 

opções de financiamento doméstico, quer através de ações negociadas na bolsa, de debêntures 

ou de empréstimos bancários de longo prazo (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). Mesmo quando 

se trata de pessoa física faz-se necessária a existência do capital provido por terceiros e Júnior 

(2002, p.13) explica que: 

 

O autofinanciamento e o investimento para pessoa física não necessariamente 
precisam estar atrelados ao uso do patrimônio pessoal dos sócios ou empresários. 
Uma das maneiras indiretas de ampliar as oportunidades de financiamento nessa 
modalidade é pela captação de crédito em nome do empresário ou dos sócios da 
empresa, voltado ao investimento no negócio.  

 

As instituições governamentais de fomento ao desenvolvimento visam à melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira, ao mesmo tempo em que buscam, entre outras 

coisas, promover a competitividade da economia brasileira, a geração de emprego e melhoria 

nos postos de trabalho, a circulação de riquezas e aumento da renda, a diminuição das 

desigualdades regionais, a integração do mercado interno, a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento auto-sustentável. São, portanto, importantes agentes das políticas públicas. 

A escassez de capital nos países subdesenvolvidos, principalmente o capital destinado 

aos investimentos industriais, motivaram a criação de instituições de fomento (BUARQUE, 

1984). Buarque (1984) estabelece que, através de agências financeiras especializadas no 

fomento de novas unidades de produção, o governo poderia disponibilizar os recursos 

necessários para o setor privado, com baixas taxas de juros, de forma a gerar novas unidades 

de produção, modernizar ou ampliar os empreendimentos existentes. 

Existem dois tipos principais de financiamento destinado às empresas: o 

financiamento da acumulação de capital e o financiamento do capital de giro (BRESSER 
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PEREIRA, 1985). A rede de bancos privados disponibiliza linhas de crédito de longo prazo 

para investimentos e capital de giro associado, e de curto prazo para capital de giro puro, mas 

com o inconveniente do custo elevado e da pouca disponibilidade de recursos e prazos 

reduzidos para a carência e para o plano de amortização. 

A importância das instituições de fomento para consolidar as políticas públicas de 

desenvolvimento é enfatizada por Júnior (2004, p.21-22): 

 

O compromisso de entender os problemas econômicos que o país tem e 
comprometer-se a amparar as necessidades, justifica a criação de um banco de 
fomento. No entanto, um banco de desenvolvimento não vai resolver todos os 
problemas, e pode não ter capacidade por si só de resolver nenhum, mas justifica o 
processo de criação para intermediar as partes. Um banco de desenvolvimento está 
destinado a suprir um ou mais dos ingredientes essenciais para o crescimento 
econômico e desenvolvimento dos agentes produtores de bens para o consumo.13 

 

A criação de instituições de fomento é muito importante para o desenvolvimento de 

uma região, pois elas são capazes de prover ao empresariado recursos financeiros (a taxas 

com menor custo e prazos maiores), assistência (técnica, jurídica, administrativa e comercial), 

promoção, formação, encaminhamento, aconselhamento etc. (MENDES, 2002).  

As instituições financeiras de desenvolvimento são entidades públicas que 

transcendem as atividades características da intermediação financeira quanto ao quesito 

responsabilidade e têm, como meta principal, a promoção do desenvolvimento econômico, a 

preservação dos recursos naturais, a diminuição das desigualdades regionais, a promoção do 

bem-estar social, por meio do fortalecimento dos meios de produção (JÚNIOR, 2004).  

No cenário nacional, dentre outros, destacam-se as extintas SUDAM e SUDENE, a 

ADENE, o BNDES, o BNB, os bancos de desenvolvimento estaduais e agências de fomento 

estaduais.  

O BNDES é o principal agente governamental na questão financiamento de médio e 

longo prazos para os setores primário, secundário e terciário (FORTUNA, 2000). 

No nível estadual, foram e estão sendo criadas as agências estaduais de fomento e os 

bancos estaduais de desenvolvimento, os quais se incluem em um conjunto de instituições 

financeiras fornecedoras de crédito de médio e longo prazos (FORTUNA, 2000). 

O Governo Estadual do Rio Grande do Norte idealizou um órgão capaz de promover o 

desenvolvimento localizado, a partir de “ações que permitam aumentar o poder de 

atratividade para novos investimentos, e ao mesmo tempo trabalhar pela melhoria da 

competitividade dos empreendimentos já existentes. Com estes propósitos a Agência de 
                                                 
13 Evidentemente, o mesmo se aplica para serviços. 
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Fomento do Rio Grande do Norte – AGN foi criada através da Lei nº 7.462, de 2 de março de 

1999, para ser o órgão estadual de apoio e de fomento empresarial. 

 

 

2.2.6  Pressupostos a Serem Considerados na Formulação de Políticas Públicas Pró-

Empreendedorismo  

 

 

Na literatura consultada, foram muito proveitosas as contribuições de Scott A. Shane e 

outros autores, além das propostas de ações feitas pelo BID e SEBRAE que servem de base 

para se repensar o quesito das políticas públicas pró-empreendedorismo, e encontram-se 

sintetizadas a seguir: 

 

 

2.2.6.1 A visão de Scott A. Shane e Outros 

 

 

Scott A. Shane escreveu o livro “The illusions of entrepreneurship: the costly myths 

that entrepreneurs, investors, and policy makers live by”, que aborda suas pesquisas sobre a 

atividade empreendedora americana, fundamentadas em dados estatísticos, geralmente de 

fontes governamentais ianques. Apesar de ser uma experiência científica norte-americana, não 

invalida que os policy makers brasileiros possam ter um instrumento valioso para reavaliar as 

políticas pró-empreendedorismo, ao considerar a realidade desvelada, que pôs por terra 

diversos mitos consagrados. Provavelmente, por se tratar, Brasil e Estados Unidos, de países 

capitalistas, muitos pontos deste relevante trabalho, se não todos, poderão ser admitidos como 

verdadeiros para a realidade empreendedora brasileira. A seguir estão compiladas algumas 

conclusões tiradas da referida obra, enxertadas com outros pressupostos e conclusões de 

outros autores. 

Por exemplo, em relação ao lugar onde empreender, foi observado que as pessoas 

tendem a criar empresas em lugares mais pobres e com mais atividades agrícolas do que em 

lugares mais ricos e mais dedicados à manufatura, enquanto que os indivíduos de áreas com 

altas taxas de desemprego têm mais probabilidade de iniciar um negócio que os indivíduos de 

áreas com baixas taxas de desemprego (SHANE, 2008a, p.28). 
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Conforme o ambiente de negócios já existente, considerando-se todos os fatores aí 

implicados, tais como infra-estrutura, a existência de distritos industriais, clusters, pólos etc., 

a estrutura industrial de uma área, bem como o equilíbrio entre serviço e indústria, e os tipos 

de indústria existentes influenciam na quantidade de novas empresas (SHANE, 2008a, p.28). 

Na questão do capital, a disponibilidade de capital não aumenta o número de empresas 

iniciantes; antes ocorre o contrário, pois o surgimento de novas empresas aparenta atrair 

capital (SHANE, 2008a, p.28). 

Quanto ao ramo, a maioria dos novos negócios não se inicia no ramo das indústrias 

sofisticadas, de peso, de alta tecnologia. Contrariamente, as empresas são criadas em uns 

poucos subsetores de baixíssima complexidade, subsetores estes muito comuns. Além disto, 

muitos empreendedores não escolhem o ramo industrial mais lucrativo, mas, 

contraditoriamente, escolhem as indústrias nos ramos com as maiores taxas de mortalidade. 

Tampouco escolhem o setor industrial por causa da possibilidade de ser um bom negócio, 

uma vez que a escolha ocorre pelo motivo de conhecer o negócio, por ser mais fácil montar 

aquele determinado tipo de negócio (SHANE, 2008a, p.38). 

Todas as indústrias não são iguais e o setor industrial onde se encaixa o novo negócio 

tem um grande efeito no seu desempenho (SHANE, 2008a, p.122), como também conhecer a 

indústria faz diferença e ter trabalhado antes em uma indústria similar aumenta as chances de 

sucesso (SHANE, 2008a, p.123). 

Quanto aos fatores intrínsecos à sua personalidade, comportamento e maneira de ser e 

de perceber o mundo, os fatores psicológicos pouco contribuem para a abertura de novos 

negócios, ao contrário dos fatores demográficos, tais como idade, raça e sexo que são mais 

determinantes (SHANE, 2008a, p.61) 

Por outro lado, o empreendedor típico não inicia um negócio pensando em ganhar 

dinheiro, ou pela forte vontade de abrir um negócio, ou para manter sua família, ou se tornar 

famoso. Antes pelo contrário, o empreendedor típico inicia um negócio porque não quer 

trabalhar para os outros e as características que permitem, com uma maior probabilidade, que 

as pessoas iniciem um negócio não são todas desejáveis. As pessoas tendem a criar negócios 

caso estejam desempregadas, ou se trabalham em tempo parcial (em horário reduzido), ou se 

mudam de emprego com freqüência, ou ainda se ganham menos (SHANE, 2008a, p.62). 

Inúmeros fatores motivacionais para a abertura de negócios são identificados na literatura, 

incluindo a liberdade pessoal, a independência adquirida ao ser seu próprio patrão, a 

satisfação pessoal, o modo de vida menos rígido e mais flexível e a maior satisfação com o 

trabalho (WALKER; BROWN, 2004).  



65 
 

 

O empreendedorismo não é uma empreitada para jovens. Inversamente, as pessoas de 

meia-idade são mais propensas para começar um empreendimento (SHANE, 2008a, p.62). 

No que diz respeito à formação educacional ou capacitação técnica, a primeira não é 

obstáculo para empreender e a segunda aumenta a chance das pessoas empreenderem e, 

adicionalmente, estudar sobre negócios não é tão importante para se tornar um empreendedor; 

quanto estudar os temas que estão ligados à ocupação na qual as pessoas se enquadrarão para 

gerir seus negócios. Ao fazê-lo, as chances de começar um negócio são aumentadas (SHANE, 

2008a, p.62). Pesquisas na Inglaterra comprovaram que, em relação à assistência 

governamental, foi possível a transferência de habilidades e conhecimento ao negócio, quando 

o gerente encontrava-se receptivo a esta abordagem (DEVINS, 1999). Estas mesmas 

pesquisas (78% das empresas pesquisadas) inferiram que a assistência aos negócios 

beneficiaram as empresas quanto ao desenvolvimento da organização (definição dos 

objetivos, desenvolvimento de metas, expansão de horizontes), melhoria na autoconfiança do 

dono-gerente, melhoria nos ativos, desenvolvimento dos produtos e serviços e 

desenvolvimento de uma abordagem mais profissional (DEVINS, 1999). 

Adquirir mais conhecimentos (curso de graduação, curso técnico etc.) ajudará, não 

dificultará o desempenho do empreendedor (SHANE, 2008a, p.123). 

Trabalhar para alguém aumenta a probabilidade de uma pessoa iniciar seu próprio 

negócio e, paralelamente, os imigrantes não são mais propensos a abrir negócios do que os 

nativos, nem possuir uma boa rede de relacionamentos aumenta a probabilidade de se montar 

um (SHANE, 2008a, p.62). 

Contrariamente ao que a grande maioria imagina, a empresa iniciante típica é uma 

empresa muito comum, não muito inovadora. É um negócio caseiro que nasce e permanece 

pequeno (SHANE, 2008a, p.76). Adicionalmente, a maioria dos empreendedores não busca 

sistematicamente, nem, tampouco, avalia novas idéias para o negócio; mas, oferecem, em vez 

disto, os mesmos ou similares produtos, para os mesmos ou similares consumidores, como 

faziam seus antigos patrões (SHANE, 2008a, p.76-77).  

Embora o estudo, levado a cabo por Walker e Brown (2004, p.588), tenha tratado de 

pequenos negócios, em sua maioria caseiros, do setor de serviços, a conclusão foi de que os 

proprietários que estavam financeiramente motivados constituíram a minoria e a grande 

maioria dos proprietários estava contente porque seus negócios permaneciam com o mesmo 

tamanho (muito pequenos).  
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Pensar acerca das oportunidades do negócio não é coisa que muitos empreendedores 

façam e muitas pessoas abrem firmas antes de identificar uma idéia do negócio, sendo ideal o 

caminho inverso (SHANE, 2008a, p.77). 

Iniciar um negócio não é um processo rápido, indolor, linear, coletivo ou 

completamente seqüenciado e não há um só caminho para se iniciar um negócio e os 

empreendedores começam fazendo uma porção de coisas distintas (SHANE, 2008a, p.77). 

Grupos de investidores são muito raros e o empreendimento típico é começado por 

uma única pessoa e quando duas ou mais pessoas estão envolvidas na criação de um negócio, 

trata-se, geralmente, dos cônjuges trabalhando juntos (SHANE, 2008a, p.77). 

Não é necessária uma grande soma de dinheiro para começar um negócio, uma vez 

que o novo negócio típico americano necessita menos de 25 mil dólares como capital inicial, 

enquanto que muitos iniciadores de negócios não obtêm capital de terceiros, implicando que a 

fonte mais comum de capital para um novo negócio são as economias do empreendedor 

(SHANE, 2008a, p.94). 

Os novos negócios não contraem empréstimos, seus criadores, sim. Assim, muitos 

empreendedores contraem empréstimos bancários pessoais para financiar seus negócios, 

constituindo-se esta a fonte de recursos mais importante (SHANE, 2008a, p.94). 

O recebimento de uma bolada (loteria, sorteio, bingo etc.) aumenta a chance de se 

montar um negócio, mas 90% das pessoas mais ricas não são mais propensas que as outras 

para fazê-lo (SHANE, 2008a, p.94). 

Os bancos realmente financiam capital para os novos empreendimentos e a maior 

fonte de financiamento são os bancos comerciais, enquanto que os amigos mais chegados e a 

família não são uma fonte muito utilizada para obter recursos externos (SHANE, 2008a, 

p.94). Ficou claro que o acesso a recursos financeiros é crítico para a sobrevivência de novas 

firmas e os bancos, como os maiores provedores de tais fundos, em conseqüência, 

desempenham um papel fundamental (SARIDAKIS; MOLE; STOREY, 2008).   

Ademais, as firmas que relataram ter tido restrições, impedimentos financeiros, no 

primeiro ano de operação, têm menos chances de sobreviverem (SARIDAKIS; MOLE; 

STOREY, 2008).   

Conforme apontado por Devins (1999), em pesquisas na Inglaterra, foi comprovado 

que a assistência financeira, para a maioria dos respondentes, melhorou a eficiência do 

empreendimento, através da substituição ou melhoria dos ativos, através do desenvolvimento 

da TI, da promoção e marketing, ou treinamento.  
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É sabido que treinamento – por desenvolver as habilidades existentes e por introduzir 

novas habilidades e/ou conhecimento – deve aumentar a performance do negócio e o peso da 

evidência indica que o treinamento formal e o desenvolvimento corta a taxa de mortalidade 

pela metade, mantendo-se iguais todas as outras condições (PATTON, MARLOW; 

HANNON, 2000, p.12).  

A maioria dos novos empreendimentos não obtém sucesso e o empreendedor típico 

cria um negócio que se esfuma dentro de 5 anos e vê seu esforço de fundar uma empresa 

fracassar (SHANE, 2008a, p.109). 

O típico empreendedor ganha menos dinheiro do que ganharia se trabalhasse para 

alguém e tem menos benefícios trabalhistas (SHANE, 2008a, p.109). 

Ganhar dinheiro como um empreendedor é deveras incerto e o típico empreendedor 

tem uma renda mais variável (ora ganha mais, ora ganha menos) do que teria se estivesse 

empregado, ganhando com isto o risco da mobilidade social (SHANE, 2008a, p.109). 

O empreendedor típico trabalha mais horas do que o empregado comum, e não fica 

satisfeito com esta realidade (SHANE, 2008a, p.109). 

Muitos empreendedores iniciam negócios a despeito do fraco desempenho do típico 

empreendedor, porque estão superotimistas acerca das chances de sucesso (SHANE, 2008a, 

p.109).  

O típico empreendedor tolera a renda mais baixa no novo negócio, comparada com 

aquela oriunda de um trabalho pago, porque se encontra mais feliz ao trabalhar para ele 

mesmo (SHANE, 2008a, p.110).  

Um estudo desenvolvido por Fielden apontou que uma parte considerável da amostra 

(88 %) escolheu ganhar dinheiro como o primeiro motivo para a abertura de negócios, 

enquanto que 71 % mencionaram que a satisfação com o trabalho, uma maior independência, 

a criação de oportunidades, o encontro de novos desafios e a busca de seus próprios interesses 

foram critérios de grande importância para eles (WALKER; BROWN, 2004).  

Mesmo que o típico empreendedor vivencie uma fraca performance financeira, um 

pequeno número de empreendedores alcança muito sucesso, ganha muito dinheiro, aumenta 

seu patrimônio substancialmente e consegue subir na vida. (SHANE, 2008a, p.110).  

Fazer o que a maioria dos empreendedores faz é um erro, considerando que a maioria 

está equivocada quanto à maneira de dirigir uma nova empresa (SHANE, 2008a, p.122). 

Conforme Saridakis, Mole e Storey (2008, p.27), “dado às substanciais somas de recursos 

custeadas pelo contribuinte que são destinadas para a melhoria do gerenciamento de pequenos 
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negócios em quase todos os países da Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento – OECD, seus governos claramente acreditam que a gestão importa”.  

Os novos negócios não são melhores do que os já estabelecidos e, à medida que o 

negócio amadurece, a performance tende a melhorar (SHANE, 2008a, p.122-123).  

O motivo que justificou a abertura do negócio importa e, se o desejo é sobreviver, 

crescer e gerar uma boa renda, deve-se começar o empreendimento em busca destes objetivos 

e não porque se está desempregado ou se foge de um mau patrão (SHANE, 2008a, p.123). 

As políticas públicas de apoio ao empreendedorismo – os pagamentos de bens e 

serviços adquiridos pelo governo, os financiamentos, os subsídios, as reduções de impostos, 

as isenções promovidas pela regulação e a lei das falências – funcionam, pois elas aumentam 

o número de empresas iniciantes (SHANE, 2008a, p.156-157).  

O incentivo para criação de empresas é uma péssima política pública porque não há 

nenhuma evidência de que surgem pouquíssimos negócios que não dão certo na ausência da 

intervenção governamental, e há uma porção de evidências de que estas políticas conduzem as 

pessoas a criar negócios marginais propensos ao fracasso, com baixo impacto econômico e 

gerando poucos empregos (SHANE, 2008a, p.157). 

Não há evidência que a formação de novas firmas provoque o crescimento econômico. 

O oposto é que acontece, de vez que o crescimento econômico, provavelmente, favorecem às 

pessoas a criar novos negócios (SHANE, 2008a, p.157). 

Investir na criação de um negócio típico é um péssimo emprego de recursos públicos, 

considerando a alternativa mais efetiva que é empregar os mesmos recursos na expansão de 

um negócio típico já existente e as novas empresas não criam mais empregos que as firmas 

existentes (SHANE, 2008a, p.157). 

Devida à alta mortalidade das empresas iniciantes, é ilusório o aumento de empregos 

através de novos negócios e a real oferta de novos postos de trabalho é conseguida pela 

expansão de negócios já existentes (SHANE, 2008a, p.157). Seguindo nesta linha de 

pensamento, Freel (2007) afirma que, a despeito do que algumas formulações empíricas 

indicam, não é verdade que uma efetiva política governamental para redução do desemprego 

seja estimular o número de novos negócios.  

Os empregos nas empresas iniciantes pagam menos, oferecem menos benefícios 

trabalhistas e têm mais possibilidades de desaparecerem ao longo do tempo que os empregos 

nas empresas existentes (SHANE, 2008a, p.157). Segundo Walker e Brown (2004), é sabido 

que nem todos os empresários querem que seus empreendimentos cresçam e existem alguns 

pequenos negócios que deliberadamente evitam a contratação de mais empregados. Para 
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muitos empreendedores, de fato, não está em seus planos a questão crescer, visto que para 

muitos empreendedores-gerentes, o crescimento do emprego não é objetivo do negócio e 

Devins (1999) afirma que a maioria não tem planos de crescimento. 

Um ângulo da questão traduz-se no fato de que, algumas questões fundamentais acerca 

destas políticas públicas persistem, devido ao grau de efetividade que deve ser alcançado 

pelos agentes públicos de fomento ao empreendedorismo, ao se engajarem no suporte e 

assistência aos empreendimentos, em confronto com a melhoria esperada na sua performance 

financeira (DEVINS, 1999). O outro ângulo do problema reside no fato de que se argumenta 

que, conceder suporte aos microempreendimentos é um objetivo desejável para as políticas 

específicas das PMEs, tão-somente se forem considerados o número de negócios e os 

empregados gerados na economia local. 

 

 

2.2.6.2 A Proposta do BID 

 

 

  A estratégia institucional do BID para a América Latina e Caribe inclui quatro linhas 

prioritárias de ação: a modernização do estado, a reforma do setor social, a integração 

regional e a competitividade, sendo que o desenvolvimento do setor privado, e em particular 

das pequenas e médias empresas (PMEs), é de suma importância em cada uma destas 

dimensões (BID, 2009). As competências destes agentes econômicos para assimilar 

conhecimentos e tecnologia, para produzir, para cooperar e  para competir nos mercados, são 

cabais para que as nações façam uso eficiente de seus recursos e consigam elevados níveis de 

produtividade e de competitividade (BID, 2009). 

Os fatores que limitam a competitividade das PMEs latinas e caribenhas e que podem 

ser objeto dos programas governamentais agrupam-se em quatro categorias: marco regulatório 

e institucional; acesso a e funcionamento dos mercados de fatores; acesso a e funcionamento 

dos mercados de bens e serviços finais; e empresarialidade, gestão e cooperação empresarial 

(BID, 2009) 

O objetivo principal dos programas de competitividade para as PMEs deve ser o 

aumento da produtividade dos fatores da produção (capital e trabalho), enquanto a seleção e 

desenho dos componentes devem se basear em uma adequada caracterização e análise dos 

problemas das empresas que serão apoiadas e, em termos gerais, os programas deverão 

contemplar (BID, 2009): 
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1. A melhora do ambiente empresarial;  

2. O desenvolvimento dos mercados financeiros para as PMEs;  

3. O desenvolvimento dos mercados de serviços empresariais;  

4. O apoio à inovação e a difusão tecnológica;  

5. O fortalecimento das cadeias produtivas e das redes de empresas;   

6. O fomento da empresarialidade.  

 

 

2.2.6.3 A Proposta do SEBRAE 

 

 

O Sistema SEBRAE reformulou seu plano estratégico, estabelecendo novas premissas 

e objetivos, revisando metas e indicadores, para acompanhar e avaliar o próprio desempenho 

na tarefa de apoiar o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos negócios e do 

empreendedorismo em todo país, num grau de exigência tipo “classe mundial”, posto que é 

referência em diversos fóruns internacionais (SEBRAE, 2009a). 

Como resultado deste realinhamento estratégico, o SEBRAE busca orientar o 

planejamento e as ações das unidades estaduais e do SEBRAE Nacional, determinando, de 

maneira sistematizada, um caminho para a inserção das micro e pequenas empresas no 

mercado, mediante um conjunto de políticas e estratégias formuladas com base no diagnóstico 

das peculiaridades regionais, trabalhando nas seguintes frentes (SEBRAE. 2009a):  

• Fomentar o empreendedorismo: incentivar o empreendedorismo no Brasil por 

meio de soluções articuladas para a estruturação das MPEs; 

• Potencializar a conquista e a ampliação de mercados: estimular e apoiar a 

manutenção e a conquista de mercados nacionais e internacionais, por meio da 

implantação de mecanismos de acesso ao mercado através do comércio 

eletrônico, consumo consciente, utilização de meios eletrônicos de pagamento, 

internacionalização (exportação e importação), certificação, rastreabilidade, 

responsabilidade socioambiental, cadeias produtivas de grandes empresas, 

redes, consórcios, cooperativas, classes C, D e E; 

• Orientar e capacitar em gestão, tecnologia e processos: oferecer produtos e 

serviços de excelência, presencial e à distância, que atendam às necessidades 

das MPEs e dos empreendedores, para que possam alcançar padrões mundiais 

de competitividade. Disseminar informações e dotar de conhecimentos sobre 
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gestão de negócios as MPEs e os empreendedores, em todas as áreas do 

conhecimento que sejam alavancadoras do seu desenvolvimento empresarial, 

através do empreendedorismo, gestão de MPE, formalização, inovação, 

mercados, inteligência competitiva, acesso a serviços financeiros, processos, 

tecnologia, legislação e formação de lideranças; 

• Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e 

pequenas empresas: atuar como agente catalisador de iniciativas para melhorar 

a competitividade das micro e pequenas empresas, gerando resultados 

crescentes e de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil; 

• Promover a inovação nas MPEs: incentivar a cultura de inovação nas MPEs, 

buscando a ampliação dos seus canais de acesso à inovação, e desenvolvendo 

diretamente e por meio de parceiros, novos modelos de negócios, de gestão, de 

processos e produtos para serem incorporados às MPEs, ampliando a sua 

competitividade empresarial através da inovação tecnológica, modelos de 

negócio e de gestão, inclusão digital, incubadoras, universidades, institutos de 

pesquisa e parques tecnológicos; 

• Fortalecer a cooperação entre as MPEs: promover a cultura da cooperação e o 

desenvolvimento de redes empresariais e institucionais, nacionais e 

internacionais, com ênfase no fortalecimento de parcerias efetivas, e na 

formação de lideranças através das redes, cooperativas, consórcios, associações 

etc.; 

• Articular e fortalecer redes de parceiros em prol das MPEs: articular e 

fortalecer parcerias nacionais e internacionais para mobilizar recursos, 

competências e conhecimento em prol do empreendedorismo e do 

desenvolvimento das MPEs, utilizando conhecimento, inovação e tecnologia, 

P&D, parceiros e redes, nacionais e internacionais; 

• Contribuir para o desenvolvimento territorial e de sistemas produtivos locais, 

com foco nas MPEs: atuar no desenvolvimento territorial para incentivar suas 

potencialidades e vocações por meio de ações integradas capazes de promover 

empreendimentos sustentáveis, empregando os arranjos produtivos locais, a 

interiorização, as parcerias locais, a regionalização, os níveis de inserção de 

mercado, a indicação geográfica, o comércio justo, a certificação de origem e 

socioambiental e a produção sustentável; 
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• Estimular a ampliação do acesso a serviços financeiros: articular soluções e 

induzir políticas junto ao Sistema Financeiro Nacional, entidades não 

reguladas, organismos internacionais, para a ampliação do acesso e a redução 

de custos dos serviços  financeiros para empreendedores e MPEs, explorando 

as microfinanças, as garantias (FAMPE e SGC), o acesso ao crédito (capital de 

giro/investimento/misto), o acesso ao financiamento para inovação/capital de 

risco (Fundos, Finep etc.) e financiamento para exportação; 

• Articular, propor e apoiar a implementação de políticas públicas: intensificar a 

atuação do SEBRAE como agente indutor de ações em prol das MPEs junto ao 

poder público nos seguintes aspectos legais, levando-se em consideração a 

regulamentação e implementação da Lei Geral nos estados e municípios, 

socioambiental, exportação, reforma trabalhista, desburocratização, legalização 

das empresas, acesso ao crédito e capital, reforma tributária, incentivo à 

tecnologia e inovação, compras governamentais e acesso à Justiça; 

• Desenvolver e implantar a gestão do conhecimento sobre e para as MPEs: 

intensificar a atuação do SEBRAE como agente indutor de ações em prol das 

MPEs junto ao poder público nos seguintes aspectos legais, levando-se em 

consideração a regulamentação e implementação da Lei Geral nos estados e 

municípios, socioambiental, exportação, reforma trabalhista, 

desburocratização, legalização das empresas, acesso ao crédito e capital, 

reforma tributária, incentivo à tecnologia e inovação, compras governamentais 

e acesso à Justiça desenvolver e implantar no Sistema SEBRAE um processo 

de gestão do conhecimento, por meio de captação, geração e busca constante 

de melhores práticas no Brasil e no exterior, para apoiar a atuação das MPEs 

em áreas estratégicas (mercado, gestão, inovação, tecnologia, inteligência 

competitiva etc.), bem como orientar a atuação do SEBRAE junto às MPEs 

(setores, produtos e serviços, cadeias produtivas, regiões, territórios, APLs 

prioritários), considerando o conhecimento da realidade sobre e para as MPEs, 

e de seu mercado de atuação. 
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2.2.7 Resumo do Referencial Teórico Explicativo da Sobrevivência dos 

Empreendimentos 

 

 

Considerando-se a literatura revisada no presente trabalho, segue o quadro-resumo 

com os fatores explicativos da sobrevivência dos empreendimentos, agrupados conforme sua 

classificação: 

 

Quadro 1 – Fatores explicativos da sobrevivência dos empreendimentos 
Dimensão Fatores  Autores 

Características Pessoais 

Inclinação, gana ou ímpeto (fator ligado à 
personalidade que significa alguém com 
responsabilidade, vigor, iniciativa, persistência 
e ambição); habilidade mental; habilidade nas 
relações humanas, habilidade nas comunicações 
e conhecimento técnico. 

Pickle e Abrahamson, 1990  

Características Pessoais 

Os empreendedores requerem uma zelosa 
habilidade de atrair, reter e conciliar os 
interesses de investidores, clientes, empregados 
e fornecedores sob uma visão aparentemente 
incomum, bem como habilidades gerenciais e 
de liderança. 

Bhide et al., 1999 

Características Pessoais 

Vontade de ter o autoemprego, a experiência 
prévia no trabalho e habilidades 
empreendedoras tais como organização, 
motivação e facilidade de comunicação. 

 Schimdt, 2000 

Características Pessoais Competência na gestão. Jennings e Beaver, 2000 

Características Pessoais 
Competências dos empresários, argúcia e outras 
habilidades necessárias, principalmente, a 
administração financeira e a gestão de pessoas. 

Kennedy e Tennent, 2005 

Características Pessoais Estilos de gerenciar.  Luecke, 2005 

Características Pessoais Formação educacional e capacitação técnica Shane, 2008a 

Características do 
Negócio 

Empreendimento operando com os menores 
custos possíveis de produção e de distribuição.  

Peterson, 1982  

Características do 
Negócio 

A localização das firmas. 
Blackburn e F. Curran, 1993; 

Glancey, 1998; Hoogstra e Van 
Dijk, 2004 

Características do 
Negócio 

Fatores econômicos. Everett e Watson, 1998 

Características do 
Negócio 

As pessoas, a oportunidade, o contexto e as 
possibilidades para risco e recompensa. 

Bhide et al., 1999 

Características do 
Negócio 

Performance técnica, custo e tecnologias 
alternativas.  

Bhide et al., 1999 

Características do 
Negócio 

O ambiente local. Gibb, 2000 

Fonte: o Autor                                                                                                                                    A continuar 
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Quadro 1 – Fatores explicativos da sobrevivência dos empreendimentos (continuação) 
Dimensão Fatores  Autores 

Características do 
Negócio 

Emprego do plano de negócios e acesso ao 
crédito. 

Lange et al., 2005 

Características do 
Negócio 

Postura estratégica mais aguçada em áreas 
como marketing, gestão, recursos humanos e 
finanças. 

Baldwin, Aldwin e Gellatly, 
2005 

Características do 
Negócio 

Utilização de pacote único de recursos com o 
objetivo de construir vantagem competitiva.  

Hung, 2006 

Características do 
Negócio 

Estar imerso em uma rede. 
Hung; 2006 e Dodd; Anderson, 

2007;  

Características do 
Negócio 

Adoção como vantagem competitiva de outras 
táticas que não fosse a de preço 

Saridakis, Mole e Storey, 2008 

Características do 
Negócio 

Especialização em uma reduzida gama de 
produtos/serviços. 

Saridakis, Mole e Storey, 2008 

Características do 
Negócio 

Inovação. Saridakis, Mole e Storey, 2008 

Características do 
Negócio 

Estratégia adotada, o mercado visado, os 
controles internos do negócio.  

Shane, 2008a 

Características do 
Negócio 

As condições de fundação do empreendimento. Saridaris, Mole e Storey, 2008 

Características do 
Negócio 

Emprego do plano de negócios. 
Edelman, Manolova e Brush, 

2008 

Suporte Financeiro Acesso ao crédito. 
Green, Kirkpatrick e Murinde, 

2006 

Apoio Institucional Assistência aos negócios  Devins, 1999 

Características Pessoais 
e do Negócio 

Motivação e ambiente onde se localiza o 
negócio. 

Glancey, 1998 

Características  Pessoais 
e do Negócio 

Sólido modelo de negócio e uma boa estratégia 
(uso da criatividade e excepcional habilidade 
para execução). 

Bhide et al., 1999 

Características Pessoais 
e do Negócio 

Herarquia, burocracia e complacência, ambição, 
agilidade e inovação. 

Luecke, 2005 

Características Pessoais 
e do Negócio 

Possuir rede interpessoal, recursos financeiros 
próprios, habilidades pessoais e recursos 
sociais. 

Hung, 2006 

Características Pessoais, 
do Negócio e Suporte 
Financeiro 

Contratar a melhor equipe, atrair capital, 
investir na infra-estrutura, e moldar uma cultura 
alinhada com a estratégia do empreendimento. 

Bhide et al., 1999 

Características Pessoais, 
do Negócio e Suporte 
Financeiro 

Volume de vendas, concorrência intensa, falta 
de capital ou de capacidade administrativa. 

Hisrich e Peter, 2004 

Características Pessoais, 
do Negócio e Suporte 
Financeiro 

Acesso ao crédito, as habilidades gerenciais, 
treinamento e custo dos insumos. 

Nixson e Cook, 2005 

Características Pessoais 
e Suporte Financeiro 

Acesso a fontes de recursos, ao treinamento 
profissional e conta com a experiência anterior 
no trabalho.  

Schimdt, 2007 

Fonte: o Autor                                                                                                                                    A continuar 
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Quadro 1 – Fatores explicativos da sobrevivência dos empreendimentos (continuação) 
Dimensão Fatores  Autores 

Características Pessoais 
e Suporte Financeiro 

Fatores demográficos dos clientes, a 
experiência prévia no negócio e o acesso ao 
capital.  

Schimdt, 2007 

Características Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Capital para o treinamento, facilidade de acesso 
às fontes financeiras especializadas, esforços 
conjuntos das universidades e PMEs, parceiros 
encorajados e alianças estratégicas entre os 
empreendedores e as grandes companhias, 
suporte através das atividades de P&D e a 
criação de redes de negócios grandes e 
diversificadas. 

Angelelli e Koenig, 2007 

Características do 
Negócio e Pessoais e 
Suporte Financeiro 

Talento do empreendedor (característica 
pessoal), tecnologia e capital (recursos físicos, 
tangíveis) e know-how. (conhecimento e 
experiência) 

Smillor e Gill, 1986 

Características do 
Negócio e Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Possuir suporte financeiro, carga tributária 
menor, boa gestão, escolha do ponto, ambiente 
econômico favorável, preparação do 
empreendedor, treinamento da mão-de-obra, 
boas instalações. 

SEBRAE/RN, 2005 

Características do 
Negócio e Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Possuir suporte financeiro, carga tributária 
menor, boa gestão, ambiente econômico 
favorável. 

SEBRAE/SP, 2006 

Características Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Capital para o treinamento, facilidade de acesso 
às fontes financeiras especializadas, esforços 
conjuntos das universidades e PMEs, parceiros 
encorajados e alianças estratégicas entre os 
empreendedores e as grandes companhias, 
suporte através das atividades de P&D e a 
criação de redes de negócios grandes e 
diversificadas. 

Angelelli e Koenig, 2007 

 Características do 
Negócio e Pessoais e 
Suporte Financeiro 

Talento do empreendedor (característica 
pessoal), tecnologia e capital (recursos físicos, 
tangíveis) e know-how. (conhecimento e 
experiência) 

Smillor e Gill, 1986 

Características do 
Negócio e Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Possuir suporte financeiro, carga tributária 
menor, boa gestão, escolha do ponto, ambiente 
econômico favorável, preparação do 
empreendedor, treinamento da mão-de-obra, 
boas instalações. 

SEBRAE/RN, 2005 

Características do 
Negócio e Pessoais, 
Suporte Financeiro e 
Apoio Institucional 

Possuir suporte financeiro, carga tributária 
menor, boa gestão, ambiente econômico 
favorável. 

SEBRAE/SP, 2006 

Fonte: o Autor                                                                                                                                     
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3 METODOLOGIA 

 

As pesquisas em Administração têm sido cada vez mais freqüentes, pois novos 

problemas gerenciais têm surgido nos últimos tempos, ocasionando uma eclosão de 

conhecimentos na área, impulsionadas pelos desenvolvimentos da teoria da organização, pela 

especialização e aprofundamento da Administração da Produção e Sistemas, pelo 

florescimento de organizações do Terceiro Setor, pelas mudanças no papel do Estado na 

economia e sociedade, que, de passo, afetou enormemente as áreas da Administração Geral e 

Pública (ROESCH, 2006). A citada autora complementa este pensamento, afirmando 

(ROESCH, 2006, p.22-23):  

 

A preocupação central da Administração diz respeito ao Desempenho 
Organizacional, embora este tenha diversas interpretações: eficiência, eficácia, 
produtividade, satisfação e comprometimento das pessoas, sobrevivência da 
organização (grifo do pesquisador), qualidade, competitividade e responsabilidade 
social.  

 

Para Botelho e Zouain (2006, p.ix), “uma maneira de aumentar a qualidade da 

pesquisa em administração é através do uso de métodos apropriados para responder aos 

problemas de pesquisas levantados pelos pesquisadores”. Portanto, procurou-se empregar o 

método adequado, utilizando-se as técnicas indicadas que serão tratadas a seguir. 

 

 

3.1 MÉTODO ADOTADO 

 

 

O método de pesquisa adotado foi o exploratório/descritivo, com abordagem 

quantitativa, devido ao fato de existir relativa escassez de conhecimento na área, bem como a 

necessidade de, não apenas descrever a realidade, mas encontrar o nexo que possa existir 

entre as variáveis, pois procurou-se, a partir de um construto teórico, determinar quais os 

fatores que discriminam a sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas 

localizadas na cidade de Natal. A pesquisa exploratória, segundo Cooper e Schindler (2003), 

não apenas descreve, mas tenta explicar as razões explicativas para o fenômeno, enquanto o 

estudo descritivo apenas o observa.  

O caráter exploratório desta pesquisa justifica-se pela busca de padrões existentes na 

estrutura financeira empresarial, na preparação para empreender e no comportamento 
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empreendedor, padrões estes representados pelos fatores determinantes da sobrevivência e 

mortalidade de micro e pequenos empreendimentos natalenses. Para a consecução deste 

objetivo, foram empregadas ferramentas estatísticas de Análise Multivariada de Dados, o que 

caracteriza uma abordagem quantitativa.  

Para Roesch (2006, p.123), “o método quantitativo enfatiza a utilização de dados 

padronizados que permitem ao pesquisador elaborar sumários, comparações e generalizações; 

por isso mesmo, a análise de dados é baseada no uso de estatísticas”.  

Ainda em relação ao método quantitativo, Botelho e Zouain (2006, p.vii) elucidam: 

 

O moderno ensino da Administração tende, cada vez mais, a se basear em técnicas 
cuja origem é a matemática aplicada, e que envolvem os mais diversos campos da 
mesma. Probabilidade, estatística paramétrica e não-paramétrica, programação linear 
e não-linear, teoria dos jogos e, até mesmo, técnicas de resolução numérica de 
equações diferenciais parciais e séries de Fourier são intensamente utilizadas para a 
solução prática de problemas associados à gestão. 

 

A análise multivariada “... corresponde a todos os métodos estatísticos que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto sob 

investigação” (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006, p.26). Esta técnica permite “medir, 

explicar ou prever o grau de relacionamento entre variáveis estatísticas (combinações 

ponderadas de variáveis)” (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006, p.27).  

Foi empregado o programa para computador Statistical Package Social Science 

(SPSS), versão 15.0 para Windows, para se fazer as análises descritiva e inferencial. Na 

realização desta última, foram empregadas técnicas de análise multivariada de dados, 

utilizando-se, primeiramente, a análise fatorial e depois, a análise discriminante simples para 

se verificar a relação entre as variáveis – a dependente que é a sobrevivência e mortalidade 

dos empreendimentos e as independentes, que são seus fatores condicionantes.  

A análise fatorial foi assim conceituada (CORRAR; PAULO; FILHO, 2007, p.74): 

 

A análise fatorial é uma técnica estatística que busca, através da avaliação de um 
conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns 
existentes em um conjunto de fenômenos; o intuito é desvendar estruturas existentes, 
mas que não observadas diretamente. Cada uma dessas dimensões de variabilidade 
recebe o nome de FATOR.  

 

Hair, Anderson e Tatham. (2006, p.32) esclarecem que “análise fatorial, que inclui 

uma análise de componentes principais e análise de fatores comuns, é uma abordagem 

estatística que pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de 

variáveis e explicar essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes comuns (fatores)”, 
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enquanto que “a análise discriminante envolve determinar uma variável estatística, a 

combinação linear das duas (ou mais) variáveis independentes que discriminarão melhor entre 

grupos definidos a priori (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006, p.209).  

A análise discriminante é uma técnica estatística que ajuda a identificar as variáveis 

que diferenciam os grupos e de quantas dessas variáveis se necessita para a obtenção da 

melhor classificação dos indivíduos de uma determinada população e sua característica 

principal é o emprego de um conjunto de informações obtidas acerca de variáveis 

consideradas independentes para se encontrar um valor de uma variável dependente que 

possibilite a classificação desejada  (CORRAR; PAULO; FILHO, 2007). Segundo Hair, 

Anderson e Tatham (2006, p.209): 

 

A análise discriminante envolve determinar uma variável estatística, a combinação 
linear das duas (ou mais) variáveis independentes que discriminarão melhor entre 
grupos definidos a priori. A discriminação é conseguida estabelecendo-se os pesos 
da variável estatística para cada variável para maximizar a variância dentro dos 
grupos. A combinação linear para uma análise discriminante, também conhecida 
como função discriminante, é determinada de uma equação que assume a seguinte 
forma: 
Zj,k = a + W1X1k +  W2X2k + … + WnXnk  
Onde, Zj,k = escore Z discriminante da função discriminante j para o objeto k 
a = intercepto 
Wi = peso discriminante para a variável independente i 
Xjk = variável independente i para o objeto k 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS FATORES DA PESQUISA 

 

 

Os seguintes fatores foram testados para se apurar se realmente discriminam ou não a 

sobrevivência e mortalidade dos citados empreendimentos, segundo as 3 dimensões (ou grupo 

de fatores) previamente definidos: 

Dimensão – Estrutura financeira empresarial 
F1: Disponibilidade de todo o capital para abrir ou adquirir a empresa;  

F2: Utilização de empréstimos bancários para prover o capital de giro;  

F3: Uso de empréstimos bancários para viabilizar os investimentos;  

F4: Provimento de capital de empréstimos por instituições financeiras do    

Governo;  

F5: Facilidade na obtenção de capital de empréstimo;  

F6: Custo relativamente baixo do capital de empréstimo;  
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F7: Aplicação dos recursos financeiros de curto prazo captados para aquisição  

de estoques;  

F8: Aplicação dos recursos financeiros captados para pagamento de salários,  

impostos e demais contas de curto prazo;  

F9: Equilíbrio entre as contas a receber e a pagar no curto prazo;  

F10: Existência de nível elevado de estoque;  

F11: Concessão de prazo para pagamento de compras aos clientes; 

F12: Cobrança de taxa de juro nas vendas a prazo;  

F13: Desconto nas compras à vista dado pelos fornecedores;  

Dimensão - Preparação para empreender 
F14: Prestação de assistência técnica, jurídica, tributária e contábil na abertura  

da empresa pelo SEBRAE, SENAC, UFRN etc.;  

F15: Orientação específica e apropriada para a definição do modelo de negócio;  

F16: Intermediação de garantia (disponibilização de fundo de aval);  

F17: Realização de treinamentos formais de gestão e preparação para conduzir  

a empresa;  

F18: Treinamento formal da equipe;  

Dimensão - Forma de empreender 
F19: Oferta de produtos/serviços não cobertos pela concorrência;  

F20: Existência de boa localização, boas instalações, conveniência e conforto  

para os clientes;  

F21: Desenvolvimento de boas práticas de gestão pelo sócio;  

F22: Existência de ação contínua para a promoção de marketing;  

F23: Constituição da empresa baseada na inovação e pioneirismo no 

 lançamento de produtos/serviços;  

F24: Gestão conduzida pelo sócio;  

F25: Existência de equipe técnica para auxiliar na gestão da empresa;  

F26: Atribuição de importância em alto grau para as relações internas e externas 

da empresa;  

F27: Adoção de parcerias estratégicas;  

F28: Existência de experiência e conhecimento sobre o ramo de atividade da  

empresa;  
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F29: Adoção de comportamento contrário ao de um aventureiro; sabendo  

lidar com as incertezas e assumindo riscos calculados; 

F30: Antecipação das condições favoráveis, inclusive dos recursos  

necessários para a realização dos projetos;  

F31: Demonstração de vontade de vencer, de mostrar-se capaz de construir algo  

que fizesse a diferença era motivação poderosa;  

F32: O feeling (o tino empreendedor) foi determinante para identificar o  

negócio;  

F33: Apresentação de um apetite insaciável por informações novas e por  

diferentes perspectivas;  

F34: Criação de rotinas e/ou processos, adoção de mudanças nos processos,  

objetivando a melhoria no desempenho do negócio;  

F35: Emprego de controle total do negócio. Contava com uma gestão de  

pessoal, financeira, contábil e tributária;  

F36: Acionamento da criatividade para ultrapassar os obstáculos e infortúnios,  

seguindo adiante e encontrando saída para os problemas;  

F37: Elaboração de projeções claras sobre o futuro do negócio;  

F38: Definição e avaliação dos objetivos de curto prazo;  

F39: Definição e avaliação dos objetivos de curto prazo;  

F40: Mudança de estratégia, se necessário, para alcançar os objetivos;  

F41: Criação de produtos/serviços com maior valor agregado;  

F42: Busca de informações sobre o ramo de negócio em diferentes fontes.  

Disposição para atualizar-se;  

F43: Busca da qualidade nos produtos/serviços e no atendimento;  

F44: Disposição de juntar-se aos empregados para realizar tarefas, cumprindo  

os prazos;  

F45: Criação de um clima de tranqüilidade e confiança no ambiente de trabalho, 

enfatizando a motivação e o comprometimento dos funcionários.  
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3.3 FONTE DE DADOS 

 

 

Os dados primários “são dados que foram coletados especificamente para determinado 

propósito” (SMAILES; MCGRANE, p.21). Marconi e Lakatos (2005) esclarecem que os 

dados primários podem ser trabalhados de duas maneiras, através da pesquisa de laboratório 

ou através da pesquisa de campo. Já os dados secundários “são dados originalmente coletados 

para um projeto, mas que podem ser utilizados para outro propósito” (SMAILES; 

MCGRANE, p.22).  

Esta pesquisa foi elaborada a partir da combinação de diversos tipos de investigação 

científica, a saber: pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo.  

Os bancos de dados das empresas foram cedidos pelo SEBRAE/RN e JUCERN. A 

consulta ao banco de dados da JUCERN foi realizada, on line, através de um software 

específico, o Sistema Integrado de Registro Mercantil - SIARCO, na versão 4.0 de 2003. Já o 

SEBRAE/RN, disponibilizou sua base de dados em planilhas Excel.  

 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

No entender de Marconi e Lakatos (2005, p.165), “a amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população)” e “a coleta de dados é feita a partir 

de uma amostra retirada de uma população” (SMAILES; MCGRANE, 2006, p.22). Os citados 

autores ponderam que “... amostragem é o método mais econômico e prático de se coletar 

dados” (SMAILES; MCGRANE, 2006, p.22). 

Como ponto de partida, utilizou-se a pesquisa realizada pelo SEBRAE/RN, em 2004, a 

qual estudou a sobrevivência e mortalidade de micro e pequenos empreendimentos 

potiguares, que tiveram seus registros mercantis feitos na JUCERN no triênio 2000-2001-

2002.14   

 

                                                 
14 O SEBRAE/RN disponibilizou a citada pesquisa, “Fatores Condicionantes e a Taxa de Mortalidade de 
Empresas no Rio Grande do Norte”, na forma de livro e a mesma foi realizada no período compreendido entre os 
meses setembro e dezembro de 2004, a partir de um rastreamento de empresas constituídas no período de 2000 a 
2002 (SEBRAE/RN, 2005).  



 

3.4.1 Definição da População e Amostra da 

 

 

A população, portanto, constituiu

foram pesquisadas pelo SEBRAE/RN em 2004, sendo que 252 estavam em atividade, contra 

729 que se encontravam fechadas. 

A amostra desta pesquisa foi composta por 175 empresas, sendo que 175 se 

encontravam em atividade e 54 haviam encerrado suas atividades. 

 
 
3.4.2 Cálculo do Erro Amostral

 

 

Conforme a teoria, a fórmula para o cálculo do erro amostral é a seguinte:

ε = erro amostral 

N = tamanho da população

n = tamanho da amostra

ρ = proporção da característica a ser observada

garantir a máxima variabilidade, 

Z /2 = Valor da distribuição normal padronizada, associada ao nível de confiança 

adotado. Foi considerado um nível de confiança igual a 95% e Z

Logo, o erro amostral calculado foi:

 
ou 6,7% 
 

 

 

 

 

 

3.4.1 Definição da População e Amostra da Pesquisa 

A população, portanto, constituiu-se de 981 empresas de micro e pequeno portes que 

squisadas pelo SEBRAE/RN em 2004, sendo que 252 estavam em atividade, contra 

729 que se encontravam fechadas.  

A amostra desta pesquisa foi composta por 175 empresas, sendo que 175 se 

encontravam em atividade e 54 haviam encerrado suas atividades.  

mostral 

Conforme a teoria, a fórmula para o cálculo do erro amostral é a seguinte:

 

N = tamanho da população. No caso, N = 981 

= tamanho da amostra. Aqui, n = 175 

= proporção da característica a ser observada, empresa extinta e ativa. Para se 

garantir a máxima variabilidade, ρ = 0,5  

= Valor da distribuição normal padronizada, associada ao nível de confiança 

adotado. Foi considerado um nível de confiança igual a 95% e Z

o erro amostral calculado foi: 
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se de 981 empresas de micro e pequeno portes que 

squisadas pelo SEBRAE/RN em 2004, sendo que 252 estavam em atividade, contra 

A amostra desta pesquisa foi composta por 175 empresas, sendo que 175 se 

Conforme a teoria, a fórmula para o cálculo do erro amostral é a seguinte: 

empresa extinta e ativa. Para se 

= Valor da distribuição normal padronizada, associada ao nível de confiança 

/2 = 1,96.  
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3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

Os questionários são amplamente empregados em investigações em grande escala de 

opiniões políticas e preferências dos consumidores (EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 

1999). 

O questionário foi desenvolvido a partir da literatura e encerrava questões fechadas, 

sendo 2 perguntas dicotômicas e 1 de múltipla escolha, além de 45 questões que representam 

os fatores. Para estas últimas, foi utilizada uma escala que varia de 0 a 10, com graduação de 

0,5 ponto.  

Foi aplicado o mesmo questionário para empresas sobreviventes e extintas.15 

 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

 

Marconi e Lakatos (2005, p.168), propõem que “o rigoroso controle na aplicação dos 

instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e defeitos resultantes de 

entrevistadores inexperientes ou de informantes tendenciosos” e quanto ao emprego de 

questionários, deverão ser observados os tipos, a ordem e os grupos de pergunta para 

aumentar sua validade e eficácia (MARCONI; LAKATOS, 2005).  

A pesquisa iniciou-se através de ligações telefônicas e depois foram feitas visitas aos 

empreendimentos. Foram enviados, também, formulários pelo Correio e se utilizou e-mail 

para coletar dados.  

Exclusivamente para as empresas extintas, foi enviado para seu sócio, pelo Correio, o 

questionário acompanhado de uma carta explicativa16. É importante registrar que o endereço 

eletrônico não fazia parte dos cadastros disponíveis. 

  

                                                 
15 Vide o Apêndice A. 
16 Vide o Apêndice B. 
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4 APRESENTAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Deve-se considerar que “análise de dados envolve a partição, a identificação e a 

medida da variação em um conjunto de variáveis, seja entre elas ou entre uma variável 

dependente e uma ou mais variáveis independentes” (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006, 

p.27). As medidas métricas, a propósito, são indicadas para os casos que envolvem quantia ou 

magnitude, a exemplo do nível de satisfação ou compromisso com um emprego (HAIR; 

ANDERSON; TATHAM, 2006).  

Para Smailes e Mcgrane (2006, p.23): 

 

A análise de dados geralmente envolve a manipulação ou o trabalho com dados que 
foram coletados de uma pesquisa: por esse motivo, é importante garantir que a 
coleta de dados primários seja executada de maneira estatisticamente sólida, senão 
os resultados podem ser tendenciosos. 

 

Os resultados obtidos serão apresentados e foram analisados sob duas perspectivas: a 

análise descritiva e análise inferencial.  

 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

A análise descritiva teve como objetivo caracterizar a amostra, servindo-se para isso 

do cálculo da distribuição das freqüências, das médias e desvios-padrão dos dados de toda a 

amostra a partir das variáveis estudadas. 

Considerando-se a população, verificou-se que 74,31% das empresas com até 9 anos 

de existência encerraram suas atividades, comprovando que esta média está em conformidade 

com a média nacional.  
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A mortalidade de empresas ocorreu em maior grau no Comércio, depois no Setor de 

Serviços e por último, na Indústria, conforme a Tabela 9, abaixo: 

 

Tabela 9 – Mortalidade de  
Empresas por Setor Econômico 

Setor Quantidade % 

Comércio 74 56,9 

Serviço 45 34,6 

Indústria 11 8,5 

Total 130 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Somente 4% dos empreendimentos mudaram de ramo, conforme mostra a Tabela 10:  

 

Tabela 10 – Mudança de Ramo 
Mudaram de 

ramo % 

Não 96,0 

Sim 4,0 
 Fonte: O Autor 

 

No que concerne à mudança de endereço, 84% da amostra permaneceram no mesmo 

local. Segue abaixo a Tabela 11 para uma melhor compreensão: 

 

Tabela 11 – Mudança de Endereço 
Mudaram de 

endereço % 

Não 84,0 

Sim 16,0 
 Fonte: O Autor 

 

No tocante à mudança na composição societária, apenas 21,7% da amostra mudaram a 

composição societária, contra 78,3% que não o fizeram, como ilustra a Tabela 12, abaixo: 

  

Tabela 12 – Mudança na Composição Societária 
Mudança na  

composição societária % 

Sim 21,7 

Não 78,3 
Fonte: O Autor 
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Somente 27,6% da amostra possuíam todo o capital necessário para abrir o 

empreendimento, enquanto 46% possuíam, no máximo, 50% do capital necessário. Segue a 

Tabela 13 para melhor se compreender a disponibilidade de capital próprio para a abertura do 

negócio:  

 

Tabela 13 – Disponibilidade de Capital  
Próprio para abrir a Empresa 

Percentual do  
capital próprio 

 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 4,0 4,0 

1% - 25% 8,6 12,6 

26% - 50% 33,3 46,0 

51% - 75% 16,7 62,6 

75% - 99% 9,8 72,4 

100% 27,6 100,0 
                                                   Fonte: O Autor 

 

Em relação ao capital de giro, 56% não recorreram a fontes do Governo para capital de 

giro e, apenas 1,7% recorreu a fontes governamentais para cobrir 100% de suas necessidades 

de capital de giro, conforme demonstra a Tabela 14, abaixo: 

 

Tabela 14 - Utilização de Recursos de Terceiros para Capital de Giro 
 

Percentual dos recursos de 
terceiros para capital de giro 

 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 56,0 56,0 

1% - 25% 11,4% 67,4 

26% - 50% 19,4 86,9 

51% - 75% 6,9 93,7 

75% - 99% 4,6 98,3 

100% 1,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto à utilização de recursos de terceiros para viabilizar os investimentos, 57,1% 

consideram muito difícil, enquanto apenas 2,9% consideram que é muito fácil conseguir 

recursos de terceiros. 
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Segue a Tabela 15 para uma melhor compreensão: 

 

Tabela 15 - Utilização de Recursos de Terceiros para Viabilizar Investimentos 

Utilização de recursos de terceiros 
para viabilizar investimentos 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 57,1 57,1 

1% - 25% 11,4 68,6 

26% - 50% 15,4 84,0 

51% - 75% 8,0 92,0 

75% - 99% 5,1 97,1 

100% 2,9 100,0 
Fonte: O Autor 

 
No tocante à fonte governamental de recursos captados, 67,2% não recorreram a 

fontes governamentais e, somente 7,5% da amostra financiaram 100% do capital necessário, 

através de fontes governamentais, conforme ilustra a Tabela 16, a seguir: 

 

Tabela 16 - Origem Governamental dos Recursos Captados 
Origem governamental dos 

recursos captados 
 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 67,2 67,2 

1% - 25% 7,5% 74,7% 

26% - 50% 8,0 82,8 

51% - 75% 4,6 87,4 

75% - 99% 5,2 92,5 

100% 7,5 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere à facilidade para obtenção dos recursos, 48,0% consideram que é 

muito difícil a obtenção dos recursos, contra 8,0% que consideram que é muito fácil adquiri-

lo, como mostra a Tabela 17, abaixo: 

 

Tabela 17 - Facilidade  
para Obtenção dos Recursos 

Facilidade 
para obtenção                                         

Proporção do capital 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 48,0 48,0 

1% - 25% 5,7 53,7 

26% - 50% 14,9 68,6 

51% - 75% 13,1 81,7 

75% - 99% 10,3 92,0 

100% 8,0 100,0 
Fonte: O Autor 
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Em relação ao custo do capital obtido, 55,1% consideram que este é muito alto e, em 

contrapartida, apenas 5,2% consideram que o mesmo é muito barato, conforme a Tabela 18, a 

seguir: 

 

Tabela 18 – Custo do Capital Obtido 
Custo do 

capital obtido              
Proporção do capital 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 45,9 45,9 

1% - 25% 5,8 51,7 

26% - 50% 25,0 76,7 

51% - 75% 12,2 89,0 

75% - 99% 5,8 94,8 

100% 5,2 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto à aplicação dos recursos captados no estoque, 48,9% responderam que não 

aplicaram nada e, por outro lado, apenas 6,9% o aplicaram os recursos captados totalmente no 

estoque, de acordo com a Tabela 19, abaixo: 

 

Tabela 19 - Aplicação dos Recursos Captados no Estoque 
Aplicação dos recursos 

captados no estoque 
capital obtido                                         

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 48,9 48,9 

1% - 25% 6,9 55,7 

26% - 50% 15,5 71,3 

51% - 75% 9,8 81,0 

75% - 99%  12,1 93,1 

100% 6,9 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere à utilização dos recursos captados para pagamento de salários, 

impostos, contas, aluguel etc., 50,6% responderam que não os utilizaram para este fim, em 

contraste com 9,2% que empregaram os recursos totalmente para este fim. 
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A Tabela 20, abaixo, permite um melhor entendimento desta questão: 

 

Tabela 20 - Utilização dos Recursos Captados para 
Pagamento de Salários, Impostos Contas, Aluguel etc. 

Utilização dos 
recursos para  

pagamento de contas 
capital obtido                                         

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 50,6% 50,6 

1% - 25% 6,9 57,5 

26% - 50% 12,6 70,1 

51% - 75% 7,5 77,6 

75% - 99%  13,2 90,8 

100% 9,2 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que diz respeito ao fluxo de caixa equilibrado, 4,7% responderam que não 

conseguiam equilibrá-lo. 58,7% das empresas pesquisadas conseguiam equilibrar mais de 

75% de suas contas e 33,7% delas possuíam o fluxo de caixa totalmente equilibrado, 

conforme a Tabela 21, a seguir: 

 

Tabela 21 – Fluxo de Caixa Equilibrado  
Aplicação dos 

recursos no estoque 
capital obtido                                         

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 4,7 4,7 

1% - 25% 5,8 10,5 

26% - 50% 14,0 24,4 

51% - 75% 16,9 41,3 

75% - 99%  25,0 66,3 

100% 33,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto aos níveis de estoque mantidos, 18,2% não trabalhavam com estoques altos. 

Por outro lado, somente 2,4% trabalhavam com estoques muito elevados. 
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A Tabela 22 ilustra a forma como o estoque era administrado: 

 

Tabela 22 – Níveis Altos de Estoque 
Níveis altos no 

estoque                                   
Proporção do capital 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 18,2 18,2 

1% - 25% 21,8 40,0 

26% - 50% 26,5 66,5 

51% - 75% 21,2 87,6 

75% - 99%  10,0 97,6 

100% 2,4 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No tocante a prazo de pagamento a clientes, 15,5% não concediam nenhum prazo, 

enquanto 84,5% o faziam. Apenas 10,7% das empresas concediam prazo para 100% de suas 

vendas. Segue a Tabela 23, abaixo, para um melhor entendimento: 

 

Tabela 23 – Concessão de Prazo de Pagamento para Clientes 
Prazo de pagamento  

para clientes 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 15,5 15,5 

1% - 25% 10,1 25,6 

26% - 50% 22,0 47,6 

51% - 75% 15,5 63,1 

75% - 99%  26,2 89,3 

100% 10,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Em relação à cobrança de juros nas vendas a prazo, verificou-se que 71,0% não 

cobravam juros, enquanto 29,0% o faziam, de acordo com a Tabela 24, a seguir: 

 

Tabela 24 – Cobrança de Juros nas Vendas a Prazo 

Cobrança de juros Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 71,0 71,0 

1% - 25% 8,9 79,9 

26% - 50% 11,2 91,1 

51% - 75% 4,7 95,9 

75% - 99%  2,4 98,2 

100% 1,8 100,0 
Fonte: O Autor 
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Quanto ao desconto dado pelos fornecedores nas compras à vista, 19,5% não recebiam 

desconto algum, em contraste com 80,5% das empresas que recebiam algum tipo de desconto. 

O percentual de empresas que recebiam desconto em mais de 50% do volume de suas 

compras foi igual a 39,1%, de acordo com a Tabela 25, a seguir: 

 

Tabela 25 – Desconto Obtido nas Compras à Vista 
Desconto obtido nas 

compras à vista 
Percentua

l  
Percentual 
acumulado 

0% 19,5 19,5 

1% - 25% 8,9 33,1 

26% - 50% 11,2 60,9 

51% - 75% 4,7 70,4 

75% - 99%  2,4 98,2 

100% 1,8 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Constatou-se que, 76,6% das empresas pesquisadas não receberam qualquer tipo de 

assistência na hora de abrir a empresa, enquanto 23,4% receberam alguma assistência. Apenas 

2,9% afirmaram que receberam assistência integral, conforme ilustra a Tabela 26, abaixo: 

 

Tabela 26 – Assistência na Abertura da Empresa 
Assistência   
na abertura                  

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 76,6 76,6 

1% - 25% 10,5 87,1 

26% - 50% 4,1 91,2 

51% - 75% 3,5 94,7 

75% - 99%  2,3 97,1 

100% 2,9 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere à orientação dada quanto ao modelo de negócio, 59,3% não a 

tiveram, e em contrapartida, 39,7% a tiveram. Somente 4,7% confirmaram que tiveram a 

assistência plena quanto ao modelo de negócio. 
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A Tabela 27, a seguir, exemplifica esta questão: 

 

Tabela 27 – Orientação quanto ao Modelo de Negócio 
Orientação quanto ao 
modelo de negócio 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 59,3 59,3 

1% - 25% 8,7 68,0 

26% - 50% 14,0 82,0 

51% - 75% 7,0 89,0 

75% - 99%  6,4 95,3 

100% 4,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Verificou-se que, 91,9% das empresas não recorreram à concessão de garantia pelo 

SEBRAE ou BNDES, enquanto apenas 8,1% recorreram a esta facilidade, de acordo com a 

Tabela 28, abaixo: 

 

Tabela 28 – Concessão de Garantia pelo SEBRAE ou BNDES 
Concessão de garantias pelo 

SEBRAE ou BNDES 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 91,9 91,9 

1% - 25% 2,3 94,2 

26% - 50% 4,1 98,3 

51% - 75% 0,6 98,9 

75% - 99%  0,6 99,5 

100% 0,5 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere ao treinamento para a condução da empresa, 55,9% dos 

empreendedores não participaram de nenhum treinamento. Em compensação, 44,1% deles 

tiveram algum tipo de treinamento e 8,2%, apenas, se consideraram plenamente treinados para 

tal, segundo a Tabela 29, a seguir: 

 

Tabela 29 – Treinamento para a Condução da Empresa 
Treinamento para a 

condução da empresa 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 55,9 55,9 

1% - 25% 9,4 65,3 

26% - 50% 12,9 78,2 

51% - 75% 7,1 85,3 

75% - 99% 6,5 91,8 

100% 8,2 100,0 
Fonte: O Autor 
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Verificou-se que, 58,2% das empresas tiveram treinamento da equipe, enquanto 

apenas 41,8% não tiveram nenhum tipo de treinamento da equipe. Somente 4,1% dos 

empreendedores consideraram que suas equipes foram adequadamente treinadas, como ilustra 

a Tabela 30, abaixo: 

 

Tabela 30 – Treinamento da Equipe 
Treinamento da 

equipe 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 91,9 91,9 

1% - 25% 2,3 94,2 

26% - 50% 4,1 98,3 

51% - 75% 0,6 98,9 

75% - 99%  0,6 99,5 

100% 0,5 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto à oferta de produtos e/ou serviços não cobertos pela concorrência, 24,4% 

responderam que não a possuíam. Somente 6,4% dos empreendedores consideraram que 

efetivamente possuíam produtos/serviços não oferecidos pela concorrência, de acordo com a 

Tabela 31, abaixo: 

 

Tabela 31 – Oferta de Produtos/Serviços não Cobertos pela Concorrência 
Oferta de produtos e/ou serviços  
não cobertos pela concorrência 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 24,4 24,4 

1% - 25% 11,0 35,5 

26% - 50% 27,9 63,4 

51% - 75% 14,5 77,9 

75% - 99%  15,7 93,6 

100% 6,4 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a possuir boas localização e instalações, somente 2,9% dos empreendedores 

afirmaram não possuí-las. Por outro lado, 22,1% dos empreendedores afirmaram contar com 

boas localização e instalações, com o nível de satisfação de mais de 75%. 
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Para melhor compreensão, segue a Tabela 32: 

 

Tabela 32 – Possuir Boas Localização e Instalações 
Apresentação de boas 

localização e instalações 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 2,9 2,9 

1% - 25% 2,3 5,2 

26% - 50% 14,5 19,8 

51% - 75% 17,4 37,2 

75% - 99% 40,7 77,9 

100% 22,1 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a desenvolver boas práticas de gestão, 4,7% responderam que não 

desenvolviam boas práticas de gestão, contra 83,6% que afirmaram desenvolvê-las em maior 

ou menor grau. 16,4% dos empreendedores afirmaram desenvolver boas práticas de gestão em 

sua plenitude (com expertise), conforme a Tabela 33 que segue abaixo: 

 

Tabela 33 – Desenvolvimento de Boas Práticas de Gestão 
Desenvolvimento de boas práticas 

 de gestão 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 4,7 4,7 

1% - 25% 5,3 9,9 

26% - 50% 17,0 26,9 

51% - 75% 22,8 49,7 

75% - 99% 33,9 83,6 

100% 16,4 100,0 
Fonte: O Autor 

 
No que diz respeito a ter experiência no ramo ao iniciar o empreendimento, 24,4% não 

a possuíam, enquanto 75,6% possuíam alguma experiência. 19,8% dos empreendedores 

afirmaram que tinham experiência no ramo em alto grau. 
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Segue a Tabela 34 para uma melhor compreensão: 

 

Tabela 34 – Experiência Anterior no Ramo 
Experiência anterior  

no ramo 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 24,4 24,4 

1% - 25% 4,7 29,1 

26% - 50% 20,3 49,4 

51% - 75% 11,0 60,5 

75% - 99% 19,8 80,2 

100% 19,8 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a realizar ações de marketing, 19,2% responderam que não as realizavam, 

contra 80,8% que afirmaram que sim. Somente 8,1% as realizavam em sua plenitude, 

conforme a Tabela 35 a seguir: 

 

Tabela 35 – Realização de Ações de Marketing 

Realização de ações de marketing Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 19,2 19,2 

1% - 25% 8,7 27,9 

26% - 50% 27,3 55,2 

51% - 75% 23,3 78,5 

75% - 99% 13,4 91,9 

100% 8,1 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a constituir a empresa com base na inovação, 14,4% afirmaram que não se 

serviram da inovação na hora de abrir o  negócio, enquanto 85,6% se serviram dela na hora de 

constituir a empresa. 9,2% dos empreendedores afirmaram que a empresa foi totalmente 

constituída na base da inovação. A Tabela 36 abaixo detalha esta questão: 

 

Tabela 36 – Constituição da Empresa com Base na Inovação 
Constituição da empresa 

com base na inovação 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 14,0 14,0 

1% - 25% 12,8 26,8 

26% - 50% 25,0 51,8 

51% - 75% 15,7 67,5 

75% - 99% 23,3 90,8 

100% 9,2 100,0 
Fonte: O Autor 
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Quanto à gestão ter sido conduzida pelos sócios, apenas 4,0% responderam que a 

gestão não era conduzida por eles, ao passo que 96,0% deles responderam ser de sua 

responsabilidade a gestão do negócio. 66,5% dos empreendedores, exerciam, em sua 

plenitude, a gestão dos negócios. A Tabela 37, a seguir, esclarece a questão: 

 

Tabela 37 – Gestão Conduzida pelo Sócio 

Gestão conduzida pelo sócio Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 4,0 4,0 

1% - 25% 2,3 6,3 

26% - 50% 5,2 11,5 

51% - 75% 3,5 15,0 

75% - 99% 18,5 33,5 

100% 66,5 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Apurou-se que, 49,4% das empresas pesquisadas não possuíam equipe técnica 

auxiliar, enquanto 50,6% a possuíam. Segue a Tabela 38 para maiores esclarecimentos: 

 

Tabela 38 – Existência de Equipe Técnica Auxiliar 
Existência de equipe 

técnica auxiliar                  
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 49,4 49,4 

1% - 25% 11,0 60,4 

26% - 50% 12,9 73,3 

51% - 75% 8,7 82,0 

75% - 99%  11,0 93,0 

100% 7,0 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere a considerar que as relações internas e externas da empresa são 

importantes, 1,7% não a considera como tal, e contrariamente, 98,7% consideram que estas 

relações são muito importantes. Para 57,0% dos empreendedores, isto ocorria em sua 

plenitude.  
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Os detalhes deste item podem ser visualizados através da Tabela 39, a seguir: 

 

Tabela 39– Consideração de que as Relações da Empresa são Muito Importantes  
Consideração de que as relações  

da empresa são muito importantes  
 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 1,7 1,7 

1% - 25% 0,6 2,3 

26% - 50% 3,5 5,8 

51% - 75% 4,7 10,5 

75% - 99% 32,5 43,0 

100% 57,0 57,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere à formação de parcerias, 24,6% dos empreendedores não formavam 

parcerias. Por outro lado, 75,4% deles firmavam algum tipo de parceria, conforme se pode ver 

na Tabela 40, a seguir: 

 

Tabela 40 – Formação de Parcerias 

Formação de parcerias Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 24,6 24,6 

1% - 25% 2,9 27,5 

26% - 50% 23,4 50,9 

51% - 75% 13,5 64,4 

75% - 99% 23,3 87,7 

100% 12,3 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a possuir conhecimento sobre o ramo do negócio e ter experiência prévia, 

14,4% responderam não a possuir. 85,6% dos empreendedores afirmaram possuir 

conhecimento sobre o ramo do negócio e ter experiência prévia, sendo que para 17,4%, isto 

ocorria de forma absoluta, conforme ilustra Tabela 41, abaixo: 

 

Tabela 41 – Conhecimento sobre o Ramo e Experiência Prévia 
Conhecimento sobre o ramo  

e experiência prévia  
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 14,0 14,0 

1% - 25% 6,4 20,3 

26% - 50% 25,0 45,3 

51% - 75% 11,0 56,4 

75% - 99% 26,2 82,6 

100% 17,4 100,0 
Fonte: O Autor 



98 
 

 

Quanto a considerar-se que não era aventureiro, que sabia lidar com as incertezas e 

assumia riscos calculados, 2,9% responderam que não agiam ou pensavam assim, 

contrariamente aos 97,1% que não se consideravam aventureiros, que sabiam lidar com as 

incertezas e que assumiam riscos calculados. A Tabela 42 ilustra esta situação: 

 

Tabela 42 – Consideração de que não era Aventureiro, que 
sabia lidar com as Incertezas e que assumia Riscos Calculados 

Consideração de que não era aventureiro, que sabia lidar 
com as incertezas e que assumia riscos calculados 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 2,9 2,9 

1% - 25% 2,9 5,8 

26% - 50% 15,2 21,1 

51% - 75% 18,1 39,2 

75% - 99% 36,8 76,0 

100% 24,0 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que diz respeito à antecipação e providências de recursos necessários por parte do 

empreendedor, 1,7% não agiam assim, contrariamente aos 98,3%, como mostra  a Tabela 43, 

a seguir: 

 

Tabela 43 – Antecipação e Providências de Recursos Necessários 
Antecipação e providências de 

recursos necessários 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 1,7 1,7 

1% - 25% 4,6 6,3 

26% - 50% 21,4 27,7 

51% - 75% 20,8 48,5 

75% - 99% 30,6 79,1 

100% 20,9 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto à vontade de vencer, de mostrar-se capaz, de construir algo que fizesse a 

diferença foi apontado como característica para 99,4% dos empreendedores. Para 45,8% da 

amostra, esta vontade de vencer, de mostrar-se capaz, de construir algo que fizesse a diferença 

acontecia no grau máximo.  
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A Tabela 44, abaixo, detalha esta ocorrência: 

 

Tabela 44 – Vontade de Vencer, de Mostrar-se Capaz de Construir Algo que Fizesse a Diferença 
Vontade de vencer, de mostrar-se capaz,  
de construir algo que fizesse a diferença 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 0,6 0,6 

1% - 25% 1,2 1,8 

26% - 50% 7,0 8,8 

51% - 75% 9,9 18,7 

75% - 99% 35,5 54,2 

100% 45,8 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a possuir o feeling (tino empreendedor) determinante para identificar o 

negócio, somente 2,3% dos empreendedores afirmaram não possuí-lo. Por outro lado, 97,3% 

dos empreendedores afirmaram que iniciaram o negócio graças ao seu feeling. Para 34,7% dos 

empreendedores, o feeling foi 100% responsável para identificar o negócio. A  Tabela 45, 

abaixo, ilustra a presente ocorrência: 

 

Tabela 45 – Feeling Determinante para Identificar o Negócio 
Feeling determinante para 

identificar o negócio 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 2,3 2,3 

1% - 25% 5,2 7,5 

26% - 50% 11,0 18,5 

51% - 75% 15,6 34,1 

75% - 99% 31,2 65,3 

100% 34,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a possuir apetite insaciável por novas informações e por novas perspectivas, 

somente 1,7% respondeu não possuí-la, contra 98,3% dos empreendedores que afirmaram que 

o possuíam.  
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A Tabela 46 detalha esta questão: 

 

Tabela 46 – Apetite Insaciável por Novas Informações e por Diferentes Perspectivas 
Apetite insaciável por novas informações 

e por diferentes perspectivas 
 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 4,7 4,7 

1% - 25% 5,3 9,9 

26% - 50% 17,0 26,9 

51% - 75% 22,8 49,7 

75% - 99% 33,9 83,6 

100% 16,4 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que diz respeito à criação e modificação das rotinas/processos, objetivando 

melhoria no desempenho, 5,2% afirmaram não fazer, enquanto 94,2% afirmaram o contrário. 

23,7% da amostra criam e modificam as rotinas/processos de forma plena. Abaixo, segue a 

Tabela 47 para uma melhor compreensão: 

 

Tabela 47 – Criação e Modificação das Rotinas/Processos,  
objetivando Melhoria no Desempenho  

Criação e modificação das rotinas/processos, 
objetivando melhoria no desempenho 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 5,2 5,2 

1% - 25% 1,7 6,9 

26% - 50% 17,3 24,2 

51% - 75% 16,8 41,0 

75% - 99% 35,3 76,3 

100% 23,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a possuir controle total do negócio, somente 1,2% dos empreendedores 

respondeu que não tinha o controle total sobre o negócio, contra 98,8% que afirmaram que 

sim. 25% dos empreendedores possuem controle absoluto do negócio.  
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Abaixo, segue a Tabela 48 para um melhor entendimento: 

 

Tabela 48 – Controle Total do Negócio 

Controle total do negócio Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 1,2 1,2 

1% - 25% 4,7 5,9 

26% - 50% 15,7 21,6 

51% - 75% 23,3 44,9 

75% - 99% 30,1 75,0 

100% 25,0 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Constatou-se que, 98,8% dos empreendedores afirmaram que usam a criatividade para 

buscar soluções de modo a contornar obstáculos e infortúnios. Apenas 1,2% deles não 

empregam a criatividade, conforme ilustra a Tabela 49, abaixo: 

 

Tabela 49 – Emprego da Ciatividade para buscar Soluções 
Emprego da criatividade  

para buscar soluções                  
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 1,2 1,2 

1% - 25% 2,4 3,6 

26% - 50% 14,8 18,4 

51% - 75% 20,1 38,5 

75% - 99% 41,4 79,9 

100% 20,1 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a fazer projeções claras sobre o futuro do negócio, somente 1,8% dos 

empreendedores afirmaram não fazê-lo, enquanto 98,2% afirmaram fazê-lo, de acordo com a 

Tabela 50, a seguir: 

 

Tabela 50 – Fazer Projeções Claras sobre o Futuro do Negócio 
Fazer projeções claras sobre 

o futuro do negócio 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 1,8 1,8 

1% - 25% 5,3 7,1 

26% - 50% 18,6 25,7 

51% - 75% 24,0 49,7 

75% - 99% 30,4 80,1 

100% 19,9 100,0 
Fonte: O Autor 
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Somente 1,8% da amostra não define, nem avalia os objetivos de curto prazo, contra 

98,2% que o fazem, conforme mostra a Tabela 51, abaixo: 

 

Tabela 51– Definição e Avaliação dos Objetivos de Curto Prazo 
Definição e avaliação dos 
objetivos de curto prazo 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 1,8 1,8 

1% - 25% 4,7 6,5 

26% - 50% 17,0 23,5 

51% - 75% 24,5 48,0 

75% - 99% 35,0 83,0 

100% 17,0 100,0 
Fonte: O Autor 

 

No que se refere à definição e avaliação dos objetivos de longo prazo, 83,5% dos 

empreendedores têm esta preocupação, contra 6,5% que não definem, nem avaliam os 

objetivos de longo prazo, de acordo com o que mostra a Tabela 52, a seguir: 

 

Tabela 52 – Definição e Avaliação dos Objetivos de Longo Prazo 
Definição e avaliação dos 
objetivos de longo prazo 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 6,5 6,5 

1% - 25% 8,3 14,8 

26% - 50% 22,6 37,4 

51% - 75% 21,4 58,8 

75% - 99% 27,5 86,3 

100% 13,7 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Verificou-se que, 97,6%% dos empreendedores afirmaram mudar de estratégia para 

alcançar os objetivos, contra 2,4% que não o faziam, de acordo com a Tabela 53 abaixo: 

 

Tabela 53 – Mudança de Estratégia para Alcançar os Objetivos 
Mudança de estratégia para 

alcançar os objetivos 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 2,4 2,4 

1% - 25% 3,5 5,9 

26% - 50% 12,4 18,3 

51% - 75% 17,6 35,9 

75% - 99% 35,3 71,2 

100% 28,8 100,0 
Fonte: O Autor 
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Quanto à criação de produtos/serviços com maior valor agregado, apenas 5,3% não 

utilizavam esta estratégia, contra 94,7% que a utilizavam. Para 28,2% das empresas, isto é 

realizado de forma plena. A Tabela 54 abaixo detalha esta ocorrência:  

 

Tabela 54 – Criação de Produtos/Serviços com Maior Valor Agregado 
Criação de produtos/serviços  

com maior valor agregado 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 5,3 5,3 

1% - 25% 1,2 6,5 

26% - 50% 11,2 17,7 

51% - 75% 16,5 34,2 

75% - 99% 37,6 71,8 

100% 28,2 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto a buscar informações sobre o ramo de negócios e atualizar-se, somente 2,4% 

da amostra não o faziam. 34,1% dos empreendedores afirmaram que buscavam informações e 

se atualizavam de forma plena e sistemática, segundo ilustra a Tabela 55, abaixo: 

 

Tabela 55 – Busca de Informações sobre o Ramo do Negócio e Atualização 
Busca de informações sobre  

o ramo do negócio e atualização 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 2,4 2,4 

1% - 25% 1,2 3,6 

26% - 50% 9,4 13,0 

51% - 75% 18,2 31,2 

75% - 99% 34,7 65,9 

100% 34,1 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Em relação à busca de qualidade nos produtos/serviços e atendimento, todos os 

empreendedores afirmaram buscar a qualidade nos produtos/serviços e atendimento. Para 

46,5% da amostra, isto é feito em sua plenitude.  
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Segue, abaixo, a Tabela 56 para detalhamento deste item: 

 

Tabela 56 – Busca de Qualidade nos Produtos/Serviços e Atendimento 
Busca de qualidade nos produtos/ 

serviços e atendimento 
Percentual  

Percentual 
acumulado 

0% 0,0 0,0 

1% - 25% 0,0 0,0 

26% - 50% 4,1 4,1 

51% - 75% 9,4 13,5 

75% - 99% 40,0 53,5 

100% 46,5 100,0 
Fonte: O Autor 

 
 

Constatou-se que, 97,6% dos empreendedores se juntam aos empregados nas tarefas 

para cumprir prazos, enquanto 2,4% não se juntam, de acordo com a Tabela 57 a seguir: 

 

Tabela 57 – Juntar-se aos Empregados nas Tarefas para Cumprir Prazos 
Juntar-se aos empregados nas 
tarefas para cumprir prazos 

 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 2,4 2,4 

1% - 25% 0,0 2,4 

26% - 50% 4,7 7,1 

51% - 75% 10,0 17,1 

75% - 99% 34,1 51,2 

100% 48,8 100,0 
Fonte: O Autor 

 

Quanto à existência de clima de tranqüilidade e confiança no ambiente de trabalho, 

somente para 1,2% dos empreendedores este clima não existe em suas empresas, 

contrariamente a 98,8% dos empreendedores que acreditam possuir um saudável clima no 

ambiente de trabalho. Para 82,4% deles, existe um clima de tranqüilidade e confiança no 

ambiente de trabalho em suas empresas com o nível de satisfação superior a 75%.  
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Segue, abaixo, Tabela 58 para uma melhor compreensão: 

 

Tabela 58 – Existência de Clima de Tranqüilidade  
e Confiança no Ambiente de Trabalho 

Existência de clima de tranqüilidade e 
confiança 

 no ambiente de trabalho 

Percentual  
Percentual 
acumulado 

0% 1,2 1,2 

1% - 25% 0,0 1,2 

26% - 50% 2,4 3,6 

51% - 75% 14,0 17,6 

75% - 99% 41,2 58,8 

100% 41,2 100,0 
Fonte: O Autor 

 

 

4.2 ANÁLISE INFERENCIAL 

 

 

A análise inferencial procura, através de técnicas analíticas, identificar e caracterizar 

as relações entre as variáveis, utilizando-se do teste de hipóteses, do diagrama de dispersão, 

do coeficiente de correlação, da análise de regressão, da análise de séries temporais, da curva 

de sobrevida e da análise multivariada. Nesta pesquisa foram utilizadas, seqüencialmente, a 

análise fatorial e a análise discriminante simples. 

 

 

4.2.1 Análise Fatorial 

 

 

Foi realizada uma análise fatorial exploratória, com o objetivo de examinar as inter-

relações existentes entre as variáveis, buscando a sumarização das mesmas (CORRAR; 

PAULO; FILHO, 2007). 

Para Hair; Anderson e Tatham (2006), “a análise fatorial pode identificar a estrutura 

de um conjunto de variáveis, bem como fornecer um processo para a redução de dados”. Na 

presente pesquisa, os 45 atributos são avaliados no sentido de se compreender se essas 

percepções podem ser agrupadas e reduzir estas variáveis para um número menor. 
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Inicialmente, ao se trabalhar com todas as variáveis métricas independentes, 45 no 

total, o Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy – MAS), que se presta 

para aferir a adequação da amostra, deu o seguinte resultado, conforme a Tabela 59 abaixo: 

 

Tabela 59 - Teste KMO e de Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin (Medida da Adequação da Amostra). 0,742 

Teste de Esfericidade de Bartlett Approx. Chi-Square 3.286,514 

 df 1.035 

 Sig. 0,000 
Fonte: o Autor 

 
Como o MSA foi superior a 0,7, pode-se considerar a amostra como mediana para se 

quantificar o grau de intercorrelações entre as variáveis e a adequação da AF (Análise 

Fatorial) (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006).  

No caso, foi escolhido o método de rotação ortogonal — Varimax —, pois procurou-

se facilitar ao máximo a compreensão dos relacionamentos subjacentes entre as variáveis 

(fatores).  

Ao se analisar a tabela da Variância Total Explicada, percebeu-se que 14 fatores 

conseguem explicar mais de 70% da variância dos dados originais.  

A Tabela 60 exemplifica esta questão:  

 

Tabela 60 – Variância Total Explicada 

Component 
Initial 

Eigenvalues 
  

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

  

 Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 9,364 20,357 20,357 9,364 20,357 20,357 

2 4,394 9,553 29,909 4,394 9,553 29,909 

3 2,579 5,607 35,517 2,579 5,607 35,517 

4 2,206 4,795 40,311 2,206 4,795 40,311 

5 2,010 4,370 44,682 2,010 4,370 44,682 

6 1,869 4,063 48,745 1,869 4,063 48,745 

7 1,727 3,755 52,500 1,727 3,755 52,500 

8 1,379 2,997 55,497 1,379 2,997 55,497 

9 1,310 2,849 58,346 1,310 2,849 58,346 

10 1,245 2,706 61,052 1,245 2,706 61,052 

11 1,159 2,520 63,572 1,159 2,520 63,572 

12 1,066 2,317 65,809 1,066 2,317 65,890 

13 1,039 2,258 68,147 1,039 2,258 68,147 

14 1,009 2,193 70,341 1,009 2,193 70,341 
Fonte: o Autor 
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Os 3 fatores extraídos explicam 60,81% das variáveis dos indicadores que 

participaram da análise. Segue a Tabela 61 para se visualizar a Variância Total Explicada: 

 

Tabela 61 – Variância Total Explicada 
Compon
- 
ent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

 Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%         Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,981 28,434 28,434 3,981 28,434 28,434 3,854 27,529 27,529

2 3,179 22,707 51,140 3,179 22,707 51,140 3,126 22,331 49,860

3 1,355 9,675 60,816 1,355 9,675 60,816 1,530 10,956 60,816

4 0,988 7,056 67,871 

5 0,783 5,594 73,465 

6 0,718 5,129 78,594 

7 0,551 3,938 82,532 

8 0,496 3,542 86,074 

9 0,464 3,312 89,386 

10 0,423 3,020 92,406 

11 0,350 2,502 94,908 

12 0,270 1,929 96,837 

13 0,238 1,699 98,536 

14 0,205 1,464 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Fonte: o Autor 

 
 

A Tabela 62 – Matriz dos Componentes permite verificar quais os fatores que melhor 

explicam cada um dos indicadores considerados: 

 

Tabela 62 – Matriz dos Componentes  

 Component  

 1 2 3 

Recursos de terceiros para capital de giro -0,027780 0,766333 0,070078 

Recursos de terceiros para investimentos 0,032229 0,775046 0,028561 

Origem do capital -0,024150 0,791941 -0,133620 

Facilidade de obtenção do capital -0,030750 0,777485 -0,198580 

Custo do capital 0,006353 0,774795 -0,185900 

Treinamento para sócio 0,321852 0,250734 0,753290 
Fonte: o Autor                                       ......................................                           A continuar 
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Tabela 62 – Matriz dos Componentes (continuação) 

 Component  

 1 2 3 

Treinamento para equipe 0,298056 0,164119 0,771400 
Apetite por novas informações e diferentes 
perspectivas 0,735335 -0,038190 -0,075740 

Criação e modificação nas rotinas/processos 0,769277 0,148048 -0,074360 

Mudança de estratégia para alcançar objetivos 0,760690 -0,011900 -0,114040 
Criação de produtos/serviços com maior valor 
agregado 0,774858 0,051379 -0,120280 
Busca de informações sobre o negócio, 
atualização. 0,708751 -0,043220 0,016906 

Busca de qualidade nos produtos/serviços 0,699122 -0,190920 -0,057220 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
a 3 components extracted                         
Fonte: o Autor                                        

 

A interpretação com base no padrão de cargas fatoriais apresentado na matriz anterior 

seria extremamente difícil e teoricamente menos significativa, devendo o pesquisador 

proceder a rotação da matriz fatorial para redistribuir a variância dos primeiros fatores para os 

últimos, ou seja, a rotação deve resultar em um padrão fatorial mais simples e teoricamente 

mais significativo (HAIR; ANDERSON; TATHAM, 2006).  

Foi empregada a solução rotacionada VARIMAX, gerando a seguinte matriz fatorial 

rotacionada VARIMAX de análise de componentes. 

 

O resultado pode ser confirmado a seguir: 

 

Tabela 63  – Matriz Rotacionada dos Componentes  

  

Component 

1 2 3 
Recursos de terceiros para 
capital de giro -,066 ,743 ,189 

Recursos de terceiros para 
investimentos ,001 ,759 ,164 

Origem do capital -,019 ,803 -,001 
Facilidade de obtenção do 
capital -,010 ,800 -,068 

custo do capital ,023 ,795 -,048 
Treinamento para sócio ,141 ,117 ,837 
Treinamento para equipe ,117 ,029 ,835 
Fonte: o Autor                                                                  A continuar 
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Tabela 63 – Matriz Rotacionada dos Componentes (continuação)  

 Component 

  

1   
 

Forma de 
Empreender 

2   
Estrutura 

Financeira 
Empresarial 

3  
 Preparação 

para 
Empreender 

Antecipação e providência 
de recursos necessários 
para tocar 

,729 -,034 -,077 

Apetite por novas 
informações e diferentes 
perspectivas 

,735 -,030 ,083 

Criação e modificação nas 
rotinas/processos ,762 ,153 ,123 

Mudança de estratégia 
para alcançar objetivos ,767 ,002 ,057 

Criação de 
produtos/serviços com 
maior valor agregado 

,780 ,066 ,064 

Busca de informações 
sobre o negócio, 
atualização. 

,689 -,051 ,166 

Busca de qualidade nos 
produtos/serviços ,700 -,183 ,068 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 4 iterations. 

Fonte: o Autor 
 

A matriz, depois de rotacionada, possibilita uma classificação mais precisa dos 

indicadores em cada um dos componentes. Desta feita, a conclusão é a seguinte: 

• O componente 1 é composto pelos indicadores “Antecipação e providência de 

recursos necessários para tocar”, “Apetite por novas informações e diferentes 

perspectivas”, “Criação e modificação nas rotinas/processos”, “Busca de 

informações sobre o negócio, atualização” e “Busca de qualidade nos 

produtos/serviços”; 

• O componente 2 é formado pelos indicadores “Recursos de terceiros para 

capital de giro”, “Recursos de terceiros para investimentos”, “Origem do 

capital”, “Facilidade de obtenção do capital” e “Custo do capital”; 

• O componente 3 é constituído pelos indicadores “Treinamento para sócio” e 

“Treinamento para equipe”. 

Algumas considerações devem ser feitas em cima dos fatores que poderão discriminar 

os grupos de empreendimentos sobreviventes e extintos: 

• O componente 1 representa a dimensão Forma de Empreender e é 

responsável por 27,53% da variância explicada; 
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• O componente 2 caracteriza a dimensão Estrutura Financeira Empresarial e 

responde por 22,33% da variância explicada; 

• Já o componente 3 representa a dimensão Preparação para Empreender e 

representa 16,93% da variância explicada. 

O SPSS pode transformar os indicadores latentes (fatores) em novos indicadores 

(Estrutura Financeira da Empresa, Preparação para Empreender e Forma de 

Empreender), cálculo este que permitirá outras análises futuras (CORRAR; PAULO; 

FILHO, 2007).  

Sabe-se que os 3 fatores caracterizados podem explicar a sobrevivência e mortalidade 

dos empreendimentos, mas o grau em que cada um deles o faz vai ser determinado através de 

outra técnica de análise multivariada que é a análise discriminante simples. Segue a Tabela 64 

para um melhor entendimento: 

 

Tabela 64 – Matriz Component Score Coefficient  

 Component 

 

1 
 

Forma de 
Empreender 

2 
Estrutura 

Financeira 
Empresarial 

3 
Preparação 

para 
Empreender 

Recursos de terceiros para capital de giro -0,0255299 0,2288244 0,088468 

Recursos de terceiros para investimentos -0,0041988 0,2366224 0,0628091 

Origem do capital 0,0080476 0,2622932 -0,0544706 

Facilidade de obtenção do capital 0,0170750 0,2659683 -0,101679 

Custo do capital 0,0241402 0,2634785 -0,0907685 

Treinamento para sócio -0,0453642 -0,0172915 0,5653928 

Treinamento para equipe -0,0532866 -0,0463696 0,5723621 

Antecipação e providência de recursos necessários para tocar 0,2077279 0,0061136 -0,1270722 

Apetite por novas informações e diferentes perspectivas 0,1927647 -0,0036627 -0,0149055 

Criação e modificação nas rotinas/processos 0,1990603 0,0538354 -0,0022467 

Mudança de estratégia para alcançar objetivos 0,2049152 0,0092417 -0,0392816 

Criação de produtos/serviços com maior valor agregado 0,2087843 0,0296151 -0,0395912 

Busca de informações sobre o negócio, atualização. 0,1713205 -0,0167891 0,0490729 

Busca de qualidade nos produtos/serviços 0,1823710 -0,0532659 -0,0118076 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization                               
Fonte: o Autor                                                                     
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4.2.2 Análise Discriminante  

 
 

Recorreu-se à análise discriminante para resolver problemas de classificação e 

previsão de elementos (CORRAR; PAULO; FILHO, 2007), pois foram identificados 3 grupos 

de fatores pela análise fatorial e o problema constitui-se em descobrir qual a influência dos 

mesmos sobre a sobrevivência e mortalidade das empresas. 

Antes de qualquer coisa, deve-se observar se os pressupostos da análise discriminante 

— normalidade multivariada, linearidade, ausência de outliers, ausência de 

multicolinearidade e homogeneidade das matrizes de variância e co-variância. 

Foram utilizadas as variáveis métricas independentes, FAC1_1, FAC2_1 e FAC3_1, 

que, por sua vez, foram geradas pela análise fatorial como variáveis independentes.  

O método adotado na análise discriminante foi o stepwise e foi utilizado o Box’s M 

como teste da premissa de igualdade da co-variância entre os grupos.  

Quanto ao teste F, foi escolhido o método de Wilks’s Lambda. O intervalo adotado 

para F foi de 3,84 para Entry e 2,71 para Removal. 

O teste de igualdade das médias dos grupos identifica qual variável ou quais as 

variáveis que são as mais significativas para discriminar os grupos estudados (CORRAR; 

PAULO; FILHO, 2007). Na presente amostra, a REGR factor score 2 (FAC2_1), que 

representa a Estrutura Financeira Empresarial, possuiu o menor valor para o Lâmbda de 

Wilks, sendo, isto posto, a única variável que discrimina o grupo. Por outro lado, REGR 

factor score 1 (FAC1_1) que representa a Preparação para Empreender e REGR factor score 3 

(FAC3_1) que representa a Forma de Empreender não discriminam o grupo. A significância 

menor que 0,05 indica que existe diferença significante entre as médias do grupo.  

A tabela abaixo exemplifica o ocorrido: 

 

 Tabela 65 – Tests of Equality of Group Means 

  
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 
REGR factor score   1 
for analysis 1 0,994 1,021 1 162 0,314 

REGR factor score   2 
for analysis 1 0,942 9,908 1 162 0,002 

REGR factor score   3 
for analysis 1 0,996 0,641 1 162 0,425 

Fonte: o Autor  
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Para se entender a co-variância das variáveis, segue a tabela abaixo: 

 

Tabela 66 – Covariance Matrices(a) 

Sobrevivência   

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Extinta REGR factor score   
1 for analysis 1 1,335 0,039 -0,056 

REGR factor score   
2 for analysis 1 0,039 0,873 -0,152 

REGR factor score   
3 for analysis 1 -0,056 -0,152 0,827 

Sobrevivente REGR factor score   
1 for analysis 1 0,841 -0,046 0,019 

REGR factor score   
2 for analysis 1 -0,046 0,984 0,049 

REGR factor score   
3 for analysis 1 0,019 0,049 1,085 

Total REGR factor score   
1 for analysis 1 1,000 7,19E-016 -4,36E-017 

REGR factor score   
2 for analysis 1 7,19E-016 1,000 4,74E-016 

REGR factor score   
3 for analysis 1 -4,36E-017 4,74E-016 1,000 

a  The total covariance matrix has 163 degrees of freedom. 

Fonte: o Autor  

 

Um teste importantíssimo é o teste denominado de Box’s M para se verificar se houve 

a quebra do pressuposto de igualdade entre as matrizes de co-variância, através do teste H0 de 

igualdade de matrizes de co-variância com o nível de significância obtido (CORRAR; 

PAULO; FILHO, 2007). 

Como a significância foi igual a 0,245, constatou-se que não houve quebra da 

premissa acima. Confira-se o resultado na tabela seguinte: 

 

Tabela 67 – Test Results 
Box's M 0,247 
F Approx. 0,245 
  df1 1 
  df2 55037,898 
  Sig. 0,621 
Tests null hypothesis of equal 
 population covariance matrices. 
  
 Fonte: o Autor  

 

Finalmente, chegou-se ao teste de Wilks’ Lambda que avaliou se o modelo consegue 

separar e classificar o grupo de forma adequada.  



 

Segue a tabela Wilks’ Lambda:

 

Step

1

df1

1

Statistic

9,908
Fonte: o Autor 

 

A tabela abaixo, mostra que coube a 

Financeira Empresarial) o maior poder preditivo para a função discriminante. Inclusive, esta 

teve para sua significância um valor menor que 0,05, no caso 0,002 . 

 
 
4.2.3 A Função Discriminante

 
 

A função discriminante canônica

com a Tabela 70 abaixo. A função teria a seguinte expressão:

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Segue a tabela Wilks’ Lambda: 

Tabela 68 - Wilks' Lambda 

Step Number of variables Lamda 

1 1 0,942 

df1 df2 df3 

1 1 162 

Exact F 

Statistic df1 df2 Significance 

9,908 1 162,000 0,002 
Fonte: o Autor  

A tabela abaixo, mostra que coube a variável REGR factor score 2

o maior poder preditivo para a função discriminante. Inclusive, esta 

teve para sua significância um valor menor que 0,05, no caso 0,002 .  

Discriminante 

A função discriminante canônica é conhecida através de seus coeficientes, de acordo 

abaixo. A função teria a seguinte expressão: 

 

 

Tabela 69 - Canonical Discriminant  
Function Coefficients 

  

Function 

1 
REGR factor score   
2 for analysis 1 1,027 

(Constant) ,000 
Unstandardized coefficients 
Fonte: o Autor  
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REGR factor score 2 (Estrutura 

o maior poder preditivo para a função discriminante. Inclusive, esta 

é conhecida através de seus coeficientes, de acordo 
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Para classificação dos casos em grupo, o que quer dizer a separação de empresa 

sobrevivente e extinta, deve-se usar as funções lineares de Fisher, conforme mostra a tabela a 

seguir: 

 

 
Tabela 70 - Classification Function Coefficients 

  
Sobrevivência 

Extinta Sobrevivente 
REGR factor score   
2 for analysis 1 -,365 ,174 

(Constant) -,756 -,708 
Fisher's linear discriminant functions 
Fonte: o Autor 

 

E finalmente, foram considerados os centróides dos grupos e as respectivas 

probabilidades para a obtenção do ponto de corte (cut-off point), conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 71 - Centroids Functions  
at Group Centroids 

Sobrevivência 
Function 

1 
Extinta -,356 
Sobrevivente ,170 
Unstandardized canonical 
discriminant functions 
evaluated at group means 
 

 

 

4.2.4 Medidas de Avaliação da Função Discriminante 

 

 

A função obtida possui a capacidade ou poder explicativo que devido à amostra, pode 

ser desprezível ou não do ponto de vista estatístico. A forma de comprovar é pelo exame do 

valor de Chi-square na tabela Wilks’ Lambda.  

No caso em tela, o poder explicativo da função é de apenas 9,587% de sua 

classificação. 

Tabela 72 - Wilks' Lambda 
 Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,942 9,587 1 ,002 
Fonte: o Autor  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões estão relacionadas com os objetivos propostos da pesquisa e serão 

discutidos a seguir.  

No que se refere aos fatores explicativos da sobrevivência e mortalidade dos 

empreendimentos natalenses, foi comprovado que o fator Forma de Empreender é 

responsável em 27,53% da variância explicada, o fator Estrutura Financeira Empresarial 

responde por 22,33% da variância explicada e o fator Preparação para Empreender é 

responsável por 16,93% da variância explicada.  

Os seguintes itens se apresentaram como os mais significativos nesta questão de 

sobrevivência versus mortalidade, merecendo, portanto, uma atenção especial dos 

pesquisadores, instituições de fomento e de apoio ao empreendedorismo, empresários e policy 

makers, de acordo com o quadro seguinte: 

 

Quadro 2 – Fatores Explicativos para a Sobrevivência/Mortalidade 

Estrutura Financeira Empresarial 

Recursos de terceiros para 
capital de giro 

Recursos de terceiros para 
investimentos 

Origem do capital 

Facilidade de obtenção do 
capital 

Custo do capital 

Preparação para Empreender 
Treinamento para sócio 

Treinamento para equipe 

Forma de Empreender 

Antecipação e providência 
de recursos necessários para 
tocar o empreendimento 

Apetite por novas 
informações e diferentes 
perspectivas 

 Fonte: o Autor                                                                      A continuar 
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Quadro 2 – Fatores Explicativos para a  
Sobrevivência/Mortalidade (continuação) 

Forma de Empreender 

Criação e modificação nas 
rotinas/processos 

Mudança de estratégia 
para alcançar objetivos 

Criação de 
produtos/serviços com 
maior valor agregado 

Busca de informações 
sobre o negócio, 
atualização. 

Busca de qualidade nos 
produtos/serviços 

 Fonte: o Autor                                                                       
 

Empregando-se a análise estatística mais aprofundada dos fatores estudados, 

conseguida através da análise discriminante simples, quando diminuíram-se alguns vieses 

causados pela amostra, tais como multicolinearidade, foram inferidas relações matemáticas 

entre os citados fatores e a sobrevivência e mortalidade dos negócios. Ressalte-se que, neste 

caso, a dimensão Estrutura Financeira Empresarial mostrou-se como a mais significativa 

das dimensões, o que justifica uma especial atenção sobre a mesma. 

 

 

5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PRÓ-EMPREENDEDORISMO 

 

 

Foi identificado que o Governos Federal e Estadual, além do SEBRAE, que é uma 

instituição patronal privada, desenvolvem políticas, programas e ações públicas pró-

empreendedorismo, através de uma extensa rede constituída por inúmeros agentes, tais como 

ministérios, secretarias, órgãos, instituições financeiras etc.  

Uma forma de tornar estas ações mais efetivas, no entendimento do pesquisador, seria 

concentrar ou unificar estas políticas, programas e ações nas mãos de um único agente ou de 

poucos agentes, como no caso americano17. Assim, a assistência e consultoria técnica, o 

crédito, a prestação de aval e outras facilidades estariam reunidas em um só lugar, facilitando 

o acesso e diminuindo a burocracia. 

                                                 
17  Vide o caso da SBA, já comentado neste trabalho. 
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Apesar do enorme acervo de facilidades colocadas à disposição dos empreendedores, 

estas ações são pouco percebidas ou exploradas, segundo foi demonstrado pela pesquisa. Para 

justificar esta afirmação, seguem algumas considerações baseadas nas estatísticas: 

1. Apenas 27,6% dos empreendedores possuíam todo o capital necessário para a 

abertura do negócio, enquanto que 56% deles não recorreram a fontes 

financeiras governamentais e 48% consideraram que a obtenção de 

financiamento é muito difícil, e ainda, 55,1% afirmaram que o custo do 

financiamento é muito alto; 

2. Quanto à participação, ajuda do governo na abertura das empresas, 76,6% não 

receberam qualquer tipo de assistência, 59,3% não tiveram orientação quanto 

ao modelo do negócio, 91,9% não se serviram da prestação de aval via 

instituições governamentais, nem do SEBRAE. Além de que, 55,9% dos 

empreendedores jamais participaram de treinamentos, e por último, 41,8% das 

empresas não tiveram treinamento de suas equipes. 

Segundo a ótica do empresariado, o micro e pequeno empreendedor, na sua grande 

maioria, não tem contado com o apoio governamental para empreender, mesmo considerando-

se que é amplo o leque de opções para isso —. a disponibilidade do crédito fácil e barato, a 

prestação de aval, a capacitação para empreender (trabalhando-se tanto com os aspectos 

motivacionais e pessoais do empreendedor, com os aspectos negociais, tais como gestão e 

estratégia). Estes fatores necessitam de atenção, pois em menor ou maior grau fazem parte do 

ferramental ideal do empreendedor e contribuem para a sobrevivência.  

O tema de políticas públicas voltados para o empreendedorismo é muito controverso, 

pois enquanto alguns estudiosos colocam o empreendedorismo como uma opção real para 

transformar a realidade econômica de um país ou região, outros o entendem como uma falácia 

ou modismo.  

No caso de se considerar que o empreendedorismo ajuda o Brasil a dinamizar sua 

economia, pensamento unânime dos governantes atuais e passados, um ponto merece mais 

pesquisa e reflexão: não seria mais efetivo fomentar os empreendimentos já em atividade, 

onde a probabilidade de continuidade é maior, do que fomentar novos empreendimentos cujas 

taxas de mortalidade persistem sendo extremamente altas, deixando que o mercado decida 

quais os negócios, segundo as leis de mercado, devem continuar ou não?  

Outro ponto que merece estudos e reflexão é o fato das políticas públicas pró-

empreendedorismo, segundo a percepção dos empreendedores, somente beneficiaram parte 

dos empreendimentos pesquisados, o que obriga a se avaliar e reformar estas políticas.  
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Paralelamente, a bibliografia consultada exibiu experiências governamentais 

estrangeiras voltados para o empreendedorismo empresarial que se mostraram muito efetivas, 

inclusive, algumas foram levadas a cabo em países vizinhos. Desta forma, deve-se procurar 

um intercâmbio mais acentuado com outros países possuidores de experiências exitosas neste 

campo. 

 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Apesar dos notáveis avanços computacionais, e os pacotes de softwares estatísticos 

são uma mostra disto, a pesquisa de per si envolve uma série de variáveis, fatos e situações 

que estão longe do controle do pesquisador e que, inexoravelmente, influem nos resultados da 

pesquisa. 

Na realidade, uma das maiores dificuldades encontradas foi o baixo número de 

respondentes, apesar do número relativamente grande de questionários distribuídos, o que 

implicou em um tamanho pequeno da amostra. As informações cadastrais recebidas, em sua 

maioria, ou estavam incompletas, ou desatualizadas, acarretando uma enorme dificuldade na 

coleta de dados.  

A adoção de um intervalo de tempo muito grande, se por um lado, proporcionou uma 

rara oportunidade de se investigar a sobrevivência/mortalidade de micro e pequenas para o 

período de 9 anos, por outro, dificultou o acesso às informações pelo simples fato de que as 

chances de se localizar um sócio de uma empresa fechada diminui exponencialmente com o 

tempo decorrido entre seu fechamento e a realização da pesquisa. 

O fato do empreendimento se tornar inativo, muitas vezes, acarreta um problemático 

passivo de contas a pagar, além de inúmeras seqüelas psicossociais aos seus donos 

(HISRICH; PETERS, 2005). Muitos empreendedores, por conseguinte, até se recusaram a 

tocar no assunto, pois isto lhes trazia amarguras, mal-estar, desconforto. 

Como a pesquisa esmiuçava dados que eram, na sua essência, percepções que os 

empreendedores tinham de si próprios e de seus empreendimentos, se trata, indubitavelmente, 

de dados subjetivos, podendo se converter em dados distorcidos, causando vieses e influindo 

nos resultados da pesquisa. 

O mérito deste trabalho, apesar das limitações de pesquisa, foi a comprovação de que 

existem fatores que implicam  na sobrevivência/mortalidade de empresas. Na medida em que 
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mais pesquisas forem realizadas e o conhecimento gerado seja repassado, poderá se reduzir 

sensivelmente a mortalidade dos empreendimentos, o que justifica, plenamente, a realização 

desta pesquisa, bem como a realização de outras futuras que abordem tão importante temática. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Caro(a) Empresário(a), 
O presente questionário faz parte de um trabalho de pesquisa para o Mestrado do 

aluno Luiz Ronaldo Iglesias, que procura identificar fatores que determinam a 
sobrevivência dos empreendimentos na Grande Natal. Sua participação será de 
fundamental importância para a realização da pesquisa. Todos os dados serão confidenciais. 
Contato: 3218-2517/9451-0700 – ron.iglesias@uol.com.br 

Agradeço, antecipadamente a sua importante colaboração! 
______________________________________________________________________ 
01- O empreendimento continua em atividade?   Não         Sim 
Caso continue: 
Continua no mesmo ramo?  Não         Sim           
Caso mudou de ramo: Qual o novo ramo? __________________________________________________ 
 
02 - Houve mudança de endereço da empresa?   Não         Sim 
Caso sim: 
Mas, continua na mesma rua   
Mudança apenas de rua (mesmo bairro)   
Mudança de bairro   
Mudança de cidade   
 
03 - Houve mudança na composição da sociedade?    Não         Sim 
Caso sim: 
O(s) antigo(s) sócio(s) não está/estão mais na empresa (nova sociedade)   
Houve a troca de sócios, mas o(s) sócio(s) majoritário(s) continua(m) o(s) mesmo(s)   
Houve apenas a saída de sócio(s), mas o(s) sócio(s) majoritário(s) continua(m) o(s) mesmo(s)   
Houve a troca do(s) sócio(s) majoritário(s)  
 
As perguntas à seguir deverão ser respondidas através de uma nota atribuída em uma escala de concordância de 
0 (menor grau) a 10 (maior grau), com uma casa decimal. 
 
Dimensão Estrutura Financeira Empresarial 
 
01 – Possuía todo o capital que necessitava para abrir/adquirir a empresa  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
02 – Minha empresa utiliza/utilizava recursos de terceiros (empréstimos bancários) para prover o capital de giro 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
03 – Minha empresa utiliza/utilizava recursos de terceiros (empréstimos bancários) para viabilizar os 
investimentos (máquinas, equipamentos, ferramentas, construção, veículos etc.) 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
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04 – O capital de empréstimos é/era provido por instituições financeiras do Governo  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10, 
 
05 – O capital de empréstimos é/era de fácil obtenção  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
06 - O capital de empréstimos é/era de custo relativamente baixo 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
07 - Os recursos financeiros de curto prazo captados são/foram investidos na aquisição de estoques 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
08 - Os recursos financeiros captados servem/serviam para o pagamento dos salários dos colaboradores da minha 
empresa, impostos, e demais contas de curto prazo como contas de água, luz, telefone, aluguel etc. 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
09 - As contas a pagar estão/estavam equilibradas com os recebimentos (fluxo de caixa positivo e prospectivo)  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
10 - Minha empresa trabalha/trabalhava com níveis de estoque relativamente alto 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
11 – Concedo/concedia prazo de pagamento aos meus clientes 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
12 – Cobro/cobrava uma taxa de juro nas vendas a prazo 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
13 – Compro/comprova à vista e obtenho bons descontos dos fornecedores 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
Dimensão - PREPARAÇÃO PARA EMPREENDER 
 
14 – A empresa contou na abertura com assistência técnica, jurídica, tributária e contábil (SEBRAE, SENAI, 
SENAC, SESC, POTIGÁS, UFRN, CEFET, UERN ou outras instituições de apoio/assistência). 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
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15 – Na implantação do negócio, houve orientação específica e apropriada para a definição do modelo de 
negócio (definição dos produtos/serviços, processo produtivo, fornecedores, logística, marketing, gestão 
financeira etc.)  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
16 – Na implantação do negócio, houve concessão de garantia (fundo de aval do SEBRAE, ou do BNDES) nos 
financiamentos realizados  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
17 – Fiz treinamentos formais de gestão e fui preparado para a condução da empresa (pelo SEBRAE, SENAI, 
SENAC, SESC, POTIGÁS, UFRN, CEFET, UERN ou outras instituições de apoio) 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
18 - A mão-de-obra dos colaboradores recebe/recebeu algum treinamento formal (promovido pelo SEBRAE, 
SENAI, SENAC, SESC, POTIGÁS, UFRN, CEFET, UERN ou outras instituições de apoio) 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
 

Dimensão FORMA DE EMPREENDER 
 
19 – Há/havia oferta de produtos/serviços não cobertos pela concorrência 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
20 – O negócio tem/tinha boa localização e boas instalações. Há/havia conveniência e conforto para os clientes 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
21 – Desenvolvo/desenvolvia boas práticas de gestão  (gestão contábil-financeira e administrativa)  na empresa 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
22 – Há/havia uma ação contínua para a promoção de marketing  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 

 
23 – A empresa foi constituída com base na inovação (em produto/serviços) e existe pioneirismo no lançamento 
de produtos/serviços.  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
24 - A gestão do negócio é/era conduzida pelo(s) sócio(s) 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
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25 – Existe/existia uma equipe técnica com formação específica em gestão, auxiliando-me nas decisões da 
empresa 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
 
26 – Considero/considerava muito importantes as relações internas e externas da empresa (funcionários, 
fornecedores, clientes, parceiros etc.) 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
27 – Firmo/firmava parcerias para tornar a empresa mais competitiva, reduzindo custos e ganhando mercado 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
28 – No início, conhecia muito bem o ramo de atividade da minha empresa e tinha experiência 

 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
29 - Não me considero/considerava um aventureiro, pois sei/sabia lidar com as incertezas e assumo/assumia 
riscos calculados 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
30 - Ao invés de esperar as condições favoráveis para realizar meus projetos, me antecipo/antecipava e 
reúno/reunia os recursos necessários para tal  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
31 - Minha vontade de vencer, de mostrar que sou/era capaz, de construir algo que faça/fizesse a diferença, é/era 
motivação poderosa para mim. 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
32 - Meu feeling (tino empreendedor) foi o determinante para identificar meu negócio 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
33 – Tenho/tinha um apetite insaciável por informações novas e por diferentes perspectivas. 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
34 – Crio/criava novas rotinas e/ou processos, faço/fazia mudanças nos processos, objetivando a melhoria do 
desempenho do meu negócio 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
35 – Tenho/tinha controle total do meu negócio. Conto/contava com uma boa gestão de pessoal, financeira, 
contábil e tributária 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
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36 - Obstáculos e infortúnios acionam/acionaram minha criatividade para seguir adiante e encontrar uma saída 
para os problemas  
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
37 – Faço/fazia projeções claras para o futuro de meu negócio 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
38 – Estou/estava sempre definindo e avaliando os objetivos de curto prazo 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
39 – Estou/estava sempre definindo e avaliando os objetivos de longo prazo 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
40 – Mudo/mudava de estratégia, se necessário, para alcançar os objetivos 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
41 – Procuro/procurava criar novos produtos/serviços com maior valor agregado para melhor atender aos 
clientes 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
42 – Busco/buscava informações sobre meu ramo de negócio em diferentes fontes. Procuro/procurava atualizar-
me 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
43 – Busco/buscava a qualidade nos produtos/serviços e no atendimento 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
44 - Junto-me/juntava-me aos empregados nas tarefas para cumprir os prazos 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
 
45 – Procuro/procurava desenvolver um clima de tranqüilidade e confiança no ambiente de trabalho, enfatizando 
a motivação e o comprometimento dos funcionários 
 
 
0     0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0    8,5    9,0    9,5   10,0 
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APÊNDICE B – CARTA EXPLICATIVA DA PESQUISA 
 

 

Natal, 10 de setembro de 2009. 
 
Ao(À) Sr(a). Empresário(a) 
MAURO DUARTE CÂMARA 
 
RUA NELSON SANTOS, 1163 
NOVA DESCOBERTA       NATAL/RN 
59.075-280 
  
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
Sou mestrando em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e estou pesquisando as causas da mortalidade/sobrevivência de empresas na cidade de 

Natal. 

 Como a empresa M DUARTE CÂMARA teve o registro dado baixa na 

JUCERN e V. Sa. é sócio(a), solicito que responda ao questionário anexo.  

Dessa forma, sua contribuição será de muita valia para o entendimento de tão 

importante problemática, havendo a possibilidade de se produzir conhecimentos que ajudarão 

a reduzir os altos índices de mortalidade de empresas, o que é muito danoso para nossa 

sociedade. 

Em aproximadamente uma semana, o questionário será recolhido e peço para 

deixá-lo na portaria, no caso de condomínio. Em se tratando de residência, solicito encarregar 

alguém para a entrega. Caso não se trate da pessoa indicada na correspondência, peço 

desculpas pelo inconveniente. Se preferir, pode responder através de e-mail. Para tal, envie 

uma mensagem para o endereço do rodapé, que enviarei o documento no formato Word. 

Essa pesquisa contou com o apoio do SEBRAE/RN e da JUCERN e agradeço, 

antecipadamente, pela compreensão e cooperação. 

 

 

 

 

                               Luiz Ronaldo Iglésias 

 
 

Fones: 9451-0700/3218-2517 
E-mail: ron.iglesias@uol.com.br   
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ANEXO A – PROGRAMAS DO SEBRAE 
 
 

Quadro 1 – Feira do Empreendedor 
Programa Feira do Empreendedor 

Áreas de atuação Capacitação 
Apoio Financeiro 
Pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
Serviços de apoio (contabilidade, jurídico, outros) 
Informações de mercado 

Abrangência Nacional 
Descrição A Feira do Empreendedor é um dos eventos de maior sucesso promovidos 

pelo SEBRAE. Desde 1995, é realizada nos diferentes estados e regiões do 
país, sempre oferecendo oportunidades para o surgimento de centenas de 
novos negócios a cada edição. Em um único local, o Sebrae coloca à 
disposição dos participantes, por meio de seus produtos e cursos, 
treinamentos direcionados para o desenvolvimento e o estímulo a cultura 
empreendedora. Consolida informação, educação e geração de negócios, 
sensibilizando o público visitante para a abertura de negócios sustentáveis 
e contribuindo para a redução da mortalidade destes empreendimentos. 

Público-Alvo Empresários ou candidatos a empresários de MPE 
Meios de acesso pelo 
cliente 

SEBRAE estaduais conforme calendário específico. 

Contato 0800 570 0800 
  Fonte: SEBRAE 

 
 

Quadro 2 – Desafio SEBRAE 
Programa Desafio SEBRAE 

Áreas de atuação Capacitação 
Abrangência Nacional 
Descrição O desafio SEBRAE é uma competição que simula a gestão de uma empresa. 

Durante mais de seis meses, universitários de todo o país, organizados em 
equipes de três a cinco estudantes, tomam decisões acerca da vida de um 
empreendimento. O jogo nasceu com o objetivo primordial de disseminar a 
cultura empreendedora no meio universitário, atendendo a demanda de um 
público muito específico, que busca caminhos para o começo de sua vida 
profissional. 

Público – Alvo Estudantes universitários de graduação, matriculados nas Instituições de 
Ensino Superior IES. 

Meios de acesso pelo cliente Portal SEBRAE 
Contato SEBRAE local/www.desafio.sebrae.com.br 

Fonte: SEBRAE 
 

 
Quadro 3 – Programa de Educação à Distância 

Programa Programa de Educação à Distância 

Áreas de atuação Educação empreendedora 
Abrangência Nacional 
Descrição Cursos pela internet 
Público-Alvo Empreendedores e empresários de MPE 
Capacidade de Atendimento 300 mil participantes/ano 
Meios de acesso pelo cliente Internet 
Contato www.ead.sebrae.com.br 

            Fonte: SEBRAE 
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ANEXO B – PROGRAMAS DO SEBRAE (CONTINUAÇÃO) 
 
 

Quadro 4 – Programa de Rádio 
Programa Programa de Rádio 

Áreas de atuação Capacitação 
 
Abrangência 

Nacional 
Estadual (executado pelos estados segundo as características 
regionais) 

Descrição Séries de programas de rádio, com conteúdo relativo a 
empreendedorismo e gestão de pequenos negócios. A cada dois anos 
uma nova série é produzida e reprisada no ano seguinte. 
As seguintes séries já foram veiculadas: 
- 2003 e 2004: uma série para cada região sobre Empreendedorismo 
- 2005 e 2006: três diferentes séries sobre o tema “Vendas no 
Varejo” 
- 2007 e 2008: série para empreendedores no meio rural 

Público-Alvo Empreendedores de todo o país, em especial do interior das classes 
C e D, prioritariamente. 

Capacidade de 
Atendimento 

Cada série tem tido audiência média de 5 milhões de ouvintes por 
ano. Ficam no ar entre quatro a seis meses por ano. 

Meios de acesso pelo 
cliente 

Emissoras de rádio e Portal SEBRAE 

Contato projetoderadio@sebrae.com.br 
        Fonte: SEBRAE 
 

 
 

Quadro 5 – Programa SEBRAE TV 
Programa Programa SEBRAE TV 

Áreas de atuação Orientação empresarial 
Educação empreendedora 

Abrangência Estadual 
Descrição Programas que oferecem educação empreendedora, conhecimento e 

soluções sobre gestão empresarial de pequenas empresas com base 
em experiências concretas sobre planejamento, marketing, finanças, 
atendimento ao cliente e orientação empresarial daqueles que 
movem a economia os empreendedores 

Público-Alvo Potencial candidato a emrpesário, empresário de zero a dois anos e 
empresário com mais de dois anos, todos de MPE 

Meios de acesso pelo cliente Televisões abertas ou canais fechados (comunitários, legislativos, 

universitários e educativos). 

Contato projetotv@sebrae.com.br 
    Fonte: SEBRAE2 


