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Resumo 

  

Atualmente um segmento vem chamando a atenção no campo econômico e social, tal 

segmento é o das Micro e pequenas empresas que de acordo com o Anuário SEBRAE 

(2012) representam 99% das empresas existentes. Esta pesquisa tem como objetivo 

apresentar  os  fatores  que  causam  a mortalidade das MPEs, relacionando-os com o 

meio ambiente em que estão inseridas, com as questões que são obstáculos desse 

segmento, e que fatalmente causam sua morte. Para tanto, a metodologia que norteará 

este estudo é quantitativo de natureza exploratória, tendo como problemática os 

aspectos relacionados à Pequena Empresa e uma revisão bibliográfica abordando 

primeiramente o Conceito e classificação da Micro e Pequena Empresa segundo a Lei 

Geral e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as características 

da micro e  pequena empresa, a mortalidade e a figura do empreendedor. Como 

resultados obtidos, temos os empreendedores por necessidade e oportunidade, parte dos 

empreendedores não levantou informações importantes sobre o mercado (clientes, 

concorrentes, fornecedores), mais da metade não realizou o planejamento de itens 

básicos antes do início das atividades da empresa.  

 

Palavras-chave:  Micro e Pequenas empresas.  Empreendedor.  Mortalidade das 

empresas. 

 

 
Abstract 

 

Currently a segment are getting attention in the economic and social field, such is the segment of micro 

and small enterprises according to the Yearbook SEBRAE (2012) represent 99% of existing companies. 

This research aims to present the factors that cause mortality of MSEs, relating them to the environment 

in which they operate, with the issues that are obstacles that segment, which inevitably cause his death. 
For this purpose, the methodology that will guide this study is quantitative exploratory nature, with the 

problematic aspects related to Small Enterprise and a literature review primarily addressing the concept 

and classification of Micro and Small Enterprise under the General Law and the Brazilian Support 

Service micro and Small Enterprises, the characteristics of the micro and small enterprises, mortality and 

the figure of the entrepreneur. As results, we have the need and opportunity for entrepreneurs, the 

entrepreneurs not raised important information about the market (customers, competitors, suppliers), 

more than half did not carry out the planning basics before the start of business activities. 

 
Keywords: Micro and Small enterprises. Entrepreneur. Enterprise mortality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

 

Atualmente vem surgindo no campo social e econômico um segmento de grande 

representatividade no desenvolvimento do Brasil: as Micro e pequenas empresas.  Não há uma 

definição global do termo MPE, e de acordo com o Anuário SEBRAE (2012) as MPE´s 

representam 99% das empresas existentes no Brasil . 

Todas essas mudanças que acompanhamos em nosso país, na evolução das políticas públicas 

em favor dos pequenos empreendedores e pequenos negócios, têm revolucionado o ambiente desses 

segmentos. A criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em 2006,  a  implantação  do  

Micro empreendedor  Individual  (MEI)  em  2009,  e  a  ampliação  dos limites de faturamento do 

Simples Nacional em 2012, mostram essa revolução, mas junto disso novos desafios fazem frente à 

sobrevivência das mesmas, com a revolução o ambiente tornou-se ainda mais competitivo. 

Em  última  instância,  acredita-se  que  o  crescimento  do  número  de  novas  empresas  e  

a melhora nas taxas de sobrevivência são fatores que tendem a contribuir sobremaneira para o 

desenvolvimento econômico e social do nosso País.  

E  assim,  o  objetivo  deste  trabalho  consiste  em  apresentar  os  fatores  que  causam  a 

mortalidade das MPE´s, relacionando-os com o meio ambiente em que estão inseridas. Para 

construção do referencial teórico foi abordado primeiramente o Conceito e classificação da Micro e 

Pequena Empresa segundo a Lei Geral e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas. Posteriormente definiu-se as características da micro e  pequena empresa, a mortalidade 

e a características do empreendedor.  

 

2. Referencial teórico 

 

Micro e Pequenas Empresas: Características e Meio Ambiente 

 

 De acordo com a afirmação de Medeiros; Parente; Minora (2007, p. 196) não existe 

unanimidade sobre a delimitação do segmento das micro e pequenas empresas.  Na pratica há uma 

variedade de critérios para a sua definição tanto por parte da legislação específica, como por parte 

de instituições financeiras oficiais e órgãos representativos do setor, ora baseando-se no valor do 

faturamento, ora no número de pessoas ocupadas, ora em ambos. A utilização de conceitos 

heterogêneos decorre do fato de que a finalidade e os objetivos das instituições que promovem seu 

enquadramento são distintos (regulamentação, crédito, estudos, etc.). 

No Brasil as MPEs são regulamentadas pela Lei Complementar nº 123/06, de 14/12/2006, 

que regulariza as normas para as empresas de pequeno porte, em atendimento ao disposto nos 

artigos 170 e 179 da Constituição Federal.  

A Lei Geral considera como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária ou simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário com 

receita bruta anual de até R$ 360.000,00 (microempresa), ou entre R$ 360.000,01 e R$ 

3.600.000,00 (empresa de pequeno porte). 

A adoção de critérios para o enquadramento como MPE, definidos pelo tamanho, 

faturamento ou número de empregados, constitui-se de um importante fator de apoio, permitindo, 

assim, que as empresas classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir de benefícios 

e incentivos previstos na legislação que dispõe sobre o tratamento diferenciado ao segmento. Sobre 

a classificação por número de empregados temos que: 



 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1: Classificação das Empresas- Número de Funcionários 

 

PORTE 
SETORES 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa Até 19 pessoas ocupadas Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena Empresa 20 a 99 pessoas ocupadas 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média Empresa 100 a 499 pessoas ocupadas 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande Empresa Acima de 500 pessoas Acima de 100 pessoas 

Fonte: SEBRAE 

 

Além de sua representatividade econômica e social, o segmento das MPE apresenta 

características impares, tornando sua gestão única  e com uma rotina própria diferente das grandes 

empresas,  sendo assim Rodrigues (apud em Moreira e Souza, 2004) levanta algumas 

particularidades: 

 A empresa em geral, é de propriedade de um individuo ou de um pequeno grupo de 

pessoas; 

 Tem no proprietário, mesmo se profissionalizada, o principal centro de decisões;  

 Seu capital provém principalmente do proprietário; 

 Sua área de atuação está limitada á da sua localização ou se muito a região onde se 

encontra; 

 Sua atividade produtiva não possui destaque ou predomina em relação ao mercado. 

 

Complementam-se essas particularidades com mais algumas levantadas por Gonçalves e 

Koprowski (1995) como: 

 Trabalho decorrente de trabalho próprio e de familiares, 

 Não possuem administração especializada fora da empresa, 

 Não possuem produção em escala,  

 Não pertencem a grupos financeiros e econômicos, 

 Apresentam condições particulares de atividades,  

 Tem organizações rudimentares,  

 Possuem estreita relação pessoal do proprietário,  

 Com empregados, clientes e fornecedores,  

 Dificuldade de obtenção de credito,  

 Falta-lhe poder de barganha nas negociações de compra e venda,  

 Direção pouco especializada, 

 Tem dependência de mercados e fontes de suprimentos próximos. 

 

A questão organizacional e administrativa também chama muito a nossa atenção, uma vez 

que se trata de um segmento amplo e particular, Gimenez (1998) apresenta as deficiências da 

administração da pequena empresa: 

 Delegação: Todas as etapas do processo de decisão estão concentradas em uma só 

pessoa, tornando assim a administração lenta e incompleta. 

 Definição da responsabilidade: A responsabilidade não é claramente estabelecida, 

dificultando o controle e aumentando a ineficiência. 



 

 

 Ceticismo e conservadorismo: Tal segmento tende a ser conservador e acredita que 

ações em algumas áreas são desnecessárias, muitas vezes a extrema capacidade 

técnica faz com que o empresário deixe de lado as demais dimensões do negócio. 

 Uso de consultores externos: a empresa não busca esse recurso, desconsiderando, 

desconhecendo ou somente rejeitando esse possível auxilio. 

SOBREVIVÊNCIA= "SOBREVIVÊNCIA DA ADAPTAÇÃO " 

 

Para Morgan (2006) as organizações e seus ambientes estão envolvidos num padrão de co- 

criação, em que cada um produz o outro. Exatamente com na natureza, onde o ambiente de um 

organismo é composto de outros organismos, os ambientes organizacionais são em grande parte 

compostos de outras organizações. Uma vez reconhecido este ponto, torna-se claro que as 

organizações são,em princípio ,capazes de influenciar a natureza de seu ambiente . 

Entretanto as pequenas empresas, se inseridas na metáfora de Morgan, nos apresentam a 

dificuldade de compor esse “ambiente organizacional”. Dadas as suas características, estas estão 

sujeitas á altos índices de mortalidade. 

Gimenez (1993) expõe que a forma como uma empresa tenta se adaptar às mudanças no 

ambiente está relacionada à visualização destas como ameaças ou oportunidades, enquanto Ramos 

et al. (2005) chamam atenção para o aumento da velocidade das mudanças, em razão da 

globalização, tem causado um aumento da turbulência ambiental.  

Corrêa e Prochno (1998) destacam que no cenário brasileiro as empresas devem atentar-se 

às mudanças e responder de forma rápida ao ambiente, pois de acordo com Bandeira-de-Mello e 

Cunha (2004) no caso do Brasil, a incerteza ou (turbulência) ambiental não se dá somente por conta 

da dinâmica competitiva (inovações tecnológicas e novos entrantes), mas pelos efeitos da atuação 

de governos não facilitadores, que são fracos na implementação de leis e principalmente hostis aos 

empreendedores. 

 

Características do Empreendedor de Pequenas Empresas 

 

Para Dolabela (2008) o empreendedor “não é um fenômeno apenas econômico, mas sim 

social”. O empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive, influenciando 

positivamente para o surgimento de novos empreendimentos. É um fenômeno local que varia de 

acordo com a região (DOLABELA, 2008). 

O empreendedor deve ser reconhecido como alguém que apresente alto comprometimento 

com o meio ambiente e com a comunidade, dotado de forte consciência social (DOLABELA, 2008, 

p.49). 

O empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento 

social. Através de suas ações inovadoras, movimenta a economia. O conceito de empreendedorismo 

lida com indivíduos, comunidades, cidades, regiões e países.  

“A sobrevivência e o sucesso sustentável de um empreendedor requerem uma combinação 

de criatividade e de capacidade de execução do dirigente” (BARROS; FIÚSA; IPIRANGA, 2005, 

p.113). Para Meredith, Nelson e Neck (apud UFSC/LED 2000 p. 51) “Empreendedores são pessoas 

que têm a habilidade de ver e avaliar oportunidades de negócios; prover recursos necessários para 

pô-los em vantagens; e iniciar ação apropriada para assegurar o sucesso. São orientadas para a ação, 

altamente motivados; assumem riscos para atingirem seus objetivos”. 

Longenecker (1997) estereotipa o empreendedor como sendo uma pessoa com enorme 

necessidade de realização, disposição para assumir riscos moderados e uma forte autoconfiança, no 

entanto deixa claro que não há comprovação cientifica dessas características e que há indivíduos 

que “fogem a regra”. Enquanto Leite (2000) nos afirma que nas qualidades pessoais de um 

empreendedor, entre muitas, destacam-se  iniciativa,  visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de 

respeito humano,  capacidade de organização e direção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/UFSC
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000


 

 

 

 

 

 

 

3. Método 
 

Esta pesquisa é caracterizada por um estudo quantitativo de natureza exploratória, tendo 

como problemática os aspectos relacionados a Pequena Empresa, dando um enfoque em temas de 

ordem Organizacional 

Para construir o referencial teórico, Marconi e Lakatos (1990) colocam que toda a pesquisa 

implica no levantamento de dados de variadas fontes, onde o primeiro passo é a pesquisa 

documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias). A pesquisa documental 

ou de fonte primária é coleta de dados que está restrita a documentos que serão obtidos em 

instituições como o Portal do Empreendedor, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE-SP) e pesquisa bibliográfica. 

 Ainda com Marconi e Lakatos (1990) fazem parte da pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundarias abrange toda fonte bibliografia publicada em relação ao tema de estudo seja livros, 

pesquisas monografias e dissertações.  

Para Manzo (1971:32 apud Marconi e Lakatos1990) a pesquisa bibliográfica “oferece meios 

para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas 

onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Não se trata de repetição do que já foi 

dito, mas sim uma investigação sob um novo enfoque ou abordagem (Marconi e Lakatos 1990). 

 

 

4. Resultados e discussão 

 

 Todo processo da Mortalidade das empresas não é dependente somente de uma causa 

isolada, mas sim uma combinação de eventos relacionados. O que leva um empresário a iniciar um 

negócio é um dos tópicos mais relevantes, pois demonstra a maturidade e desenvolvimento de um 

país, mas vale atentar-se que há dois tipos de empreendedor: aquele buscado por necessidade e o 

motivado por oportunidade. 

 Por definição os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um 

empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções para o trabalho e precisam abrir um 

negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias, enquanto os empreendedores por oportunidade 

optam por iniciar um novo negócio, mesmo quando possuem alternativas de emprego.  

 Ele está mais suscetível ao cenário econômico e suas oscilações e tende a diminuir quando a 

oferta de emprego é maior, o empreendedorismo por oportunidade tem maiores chance de sucesso e 

tem um forte impacto sobre o crescimento econômico de um país. A figura 1 apresenta a proporção 

destes empreendedores no cenário nacional, contando com 69% de empreendedores classificados  

como oportunidade e 31% como necessidade. 

 



 

 

 
        Figura 1: oportunidade x Necessidade – 2014 

                                  Fonte: SEBRAE-SP 

 Dentre as possíveis abordagens para tratar o tema proposto, utilizamos os resultados obtidos 

através de estatísticas elaboradas pelo SEBRAE. Para Segura, Sakata e Riccio (2003) as 

dificuldades encontradas pelas Pequenas Empresas são dificuldades financeiras, falta de controle do 

inventário, gastos administrativos excessivos, volumes de vendas insuficientes, problema de 

marketing e de vendas, políticas de preços inadequadas ou defasadas, falta de um sistema de 

controle de custos, mão de obra inadequadamente qualificada e gerências sem o adequado 

treinamento.  

 Em boa parte das pequenas empresas não existe um planejamento prévio e análise profunda 

das situações adversas e meio ambiente que esta empresa se encontra.  

 Ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes sobre 

o mercado mais da metade não realizou o planejamento de itens básicos antes do início das 

atividades da empresa um maior tempo de planejamento permite que se conheça melhor o mercado 

antes de abrir a empresa, o que tende a aumentar as chances de sucesso. 

O planejamento é extremamente necessário, pois permite avaliar a realidade a qual a 

empresa está inserida, avaliar os caminhos e construir referencial para a tomada de decisão. È onde 

repousa toda racionalidade da ação.  

Como já citado por para Morgan (2006) as organizações podem interferir no ambiente e o 

ambiente tem influência nessas organizações, essa dificuldade de estruturar esse “ambiente 

organizacional” torna a empresa frágil, muitas vezes comprometendo sua sobrevivência.  

 Para a abertura dessas empresas, há a necessidade de levantar algumas informações, as 

atividades diárias e a rotina de trabalho fazem com que esses pequenos empresários não se atentem 

à necessidade dessas informações.  Com o levantamento de informações necessárias para a 

administração, antecipamos os resultados de nossas ações. 

Falta de planejamento é a principal causa de morte de MPE´s, há excessos no focar em 

apenas um item do plano de negócios ou até mesmo não elaborar um plano, surgem empresas 

altamente técnicas mas não preocupadas com outras dimensões do negócio, como marketing ou 

rotinas administrativas. 

 Referente às informações não consideradas ao abrir a empresa, parte dos empreendedores 

não levantou informações importantes sobre o mercado mais da metade não realizou o 

planejamento de itens básicos antes do  início das atividades da empresa um maior tempo de 

planejamento permite que se conheça melhor o mercado  antes de abrir a empresa, o que tende a 

aumentar as chances de sucesso 

  A figura 2 expõe que os empresários não procuram terceiros ou instituições para a abertura 

de seus negócios com 61%. Anteriormente tal deficiência já havia sido mencionada por Gimenez 

(1998) onde, a empresa não busca esse recurso, desconsiderando, desconhecendo ou somente 

rejeitando esse possível auxilio.  



 

 

Há também duas questões que nos chamam a atenção, que são a falta de conhecimento sobre 

o lucro presumido (50%) e a projeção de vendas necessária para cobrir os custos (42%). 

Considerando esses dois tópicos, tem-se que os empresários não se preocupam com questões 

financeiras básicas, como a formação de preços e ponto de equilíbrio necessário para cobrir seus 

custos.  

Não há responsáveis nomeados e nem definição de tarefas (24%), Morgan (2006) nos expõe 

a idéia é necessário encorajar os funcionários a exercerem o Autocontrole e criatividade, assim seus 

trabalhos se tornarão “mais ricos”. Fazendo com que os empregados se sintam úteis e importantes, 

dando-lhes trabalho significativo, com autonomia, responsabilidade e posteriormente 

reconhecimento.   

 

 
Figura 2: Antes de abrir a empresa não considerou... 2014 

Fonte: SEBRAE-SP 

 

 

 Nota-se também a ausência de preocupação com questões que embora simples, reagem de 

modo impactante nos negócios, como a questão de férias e ausência do proprietário (41%). 

 Há problemas relacionados à falta de visão de mercado, pela falta de conhecimento de quem 

é o publico alvo (21%), ou seja, a quem seu produto é destinado e as  necessidades atendidas pelo 

mercado (38%).  

 Sem o levantamento das necessidades de mercado o empresário corre o risco de deixar seu 

produto cair na  obsolescência e falta de adequação e atendimento as necessidades dos clientes. 

A figura 3 simplifica por meio de um gráfico essa visão limitada do empreendedor diante do 

ambiente em que se encontra. Esses dados corroboram a afirmação de Longenecker (1997) que 

aponta o senso de invulnerabilidade do empreendedor, este que não interage com o meio ambiente. 

Ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes sobre 

o mercado (clientes, concorrentes, fornecedores) Mais da metade não realizou o planejamento de 

itens básicos antes do início das atividades da empresa. 



 

 

 

 
 Figura 3: Ao abrir seu negócio os empreendedores ...2014 

              Fonte: SEBRAE-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Considerações finais ou Conclusão 

 

 

Este estudo evidenciou que as principais falahs dos empreendedores ao iniciar um negócio e 

como as questões ambientais são impactantes na percepção de dirigentes.  

As informações obtidas permitiram observar que diversos fatores são considerados 

relevantes e que contribuem para para a mortalidade das empresas, e que se faz necessário analisar 

sob o enfoque de sistemas fundamentando-se no princípio de que as organizações, como os 

organismos, estão "abertos" ao seu meio ambiente e devem atingir uma relação apropriada com este 

ambiente caso queiram sobreviver. 

Sobre a abordagem referente ao comportamento do empreendedor, refletindo ambições e 

comportamentos chama a atenção para o individualismo e centralização de poder. Não havendo 

diálogo muitas vezes com o ambiente externo. 

Os aspectos relacionados as questões administrativas da empresa também chamam muito a 

atenção: a informalidade das relações na pequena empresa, a estrutura organizacional não 

formalizada e reduzida, a falta de recursos e pessoal qualificado, a inadequação ou não utilização 

das técnicas gerenciais e conseqüentemente de planejamento. 

E sobre sua relação com o ambiente externo, observamos enormes deficiências como a 

carência de informação sobre o mercado e sua participação neste, as novas tendências, dificuldades 

de acesso a fontes de financiamento e a falta de uma análise detalhada sobre a evolução do mercado 

e como está atuando no mesmo 

 Não há garantias que num ambiente tão competitivo, quanto os dos negócios, o sucesso seja 

certo, mas com o planejamento e abordagem global a empresa terá maiores chances de sobrevida. É 

necessário que o empresário transcenda alguns aspectos comportamentais e que se atualize 

constantemente para não comprometer o desenvolvimento da empresa. 

 Em uma conclusão ampla, nota-se que a pequena empresa não “conversa” com seu 

ambiente, sendo muitas vezes centralizada na figura do empresário e em suas idéias somente, 

percebeu-se que no processo de gestão planejar é fundamental.  

 É de extrema importância estabelecer objetivos, princípios, prever, atingir metas etc. É esse 

conjunto de ações norteará o processo de gestão da MPE, tornando-se diferencial se todas estas 

informações forem contempladas em um plano de negócios, abrangendo as áreas funcionais do 

empreendimento. 
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